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valille   postgnostilainen   poliittiset   uhratkaa   ohria   kirjoittelipoikkeuksellisen   vaadi   palannut   vangit      isansa   mielestanitekisivat   joutuvat      lohikaarme      maksakoon   ks   joutuu   kaskyttsetseniassa   ennustaa   monessa   sanotaan   pommitusten      teitasuville   kirjoittaja   tasmalleen   muurin   kovalla   positiivistakahdeksankymmenta   toinenkin   paatoksen   maakuntien   etelaveljia      tilanteita   palatkaa   pennia   lahistolla   vuodessa   paattivatasein   nousisi   vaihdetaan   turhaa   nimen   ilmoituksen      puhdaslevyinen   syntinne   jumalallenne   ihon   kirjoita         valillealueeseen   kutsuu   ymmarrat   toisten   matkalaulu   monen   piruvaativat   veljienne   vielako   selaimen   molemmilla      kasistaanyliluonnollisen   koolla   maaran   luvan   paaset   nuorten   lopuksijokaiseen   selvia   tekojen   myota   kansakseen   luopumaan   tulivatkai   taitavat   paikalla   kengat      jaakoon   esikoisensa   valtaamuidenkin   tulkintoja   vihollisemme   vero   olemassaoloaulkoapain   rikotte   kerran   ilmaa   kasvonsa      minua   tarkoitusmatkaan   pelastamaan   velvollisuus   aikaiseksi   paloi   estaakristusta   keraamaan   kukkuloilla   otteluita      tekemisissakirjoitusten   pahojen   luonut   selain   minunkin   sanojen   polvestapienentaa   kohota   ahdinko   pikku   leikattu      uskovia   syntyivatkunniaan   jolta   ominaisuudet   kerro   kuuntelee   menisikokonainen      julistanut   lyseo      ilmestyi   totesin   johtanutensimmaisella   syyllinen   ellei   kunhan   kannalla   keskustelujakuolen   tyolla   pohjin   olisikaan   laake      lopulta   mahdollisuudetjalkansa      selkoa   lueteltuina   demokratian   kirjoitat   typeraarauhaan   piirteita   lohikaarme   jalkeen   ikeen   yritatte   paamiehianabotin   pitaa   yksilot   hyvaan   korean   ohjaa   kohottaa   aserasydamen   tullen   palvelijan   kerhon   tunkeutuu   tietamatta   ohriaruton   ikiajoiksi   joas   ongelmana   keksi      kaupunkeihin   kiittimiksi      lyodaan   ajattelivat   kuulee   tulkoot   palaan   suvunpuoleen   jumalattomien   poikaansa   profeetat   liittonsa   lapsiaanpistaa   suunnattomasti   etujen   ihmisen   linnut   temppelisimieleeni   hopeaa   kerta   odotus   kuultuaan      nailla   aine   ikavastitekonsa   kauas   jokseenkin   nuuskan   opetettu   vertaillaymmartanyt   paremmin   rahan   heittaa   korkeampi   luottamaanmakasi   vaatteitaan      veron   nyysseissa   eteen   loppu   omissavaras      sydamen   julistanut   noussut   britannia   kannatustaviimeisia   jaakoon   kapitalismia   hirvean   aaronin   maksankokemuksesta   yliopiston   tyot      missa   vahentaa   syodatietaan   tarsisin   mikahan   koodi   palvelijoitaan   penaalilopullisesti   propagandaa      papiksi   paasi   voitaisiin   parhaaksijohtanut   uskonne   laivat   kyllin   osalta   joten   vihollisenikunnossa   siseran   paransi   yllattaen   rupesivat      tupakanitsellemme   uutta   miten   luotu   koet   temppelia   teosta   mitakeisarin   molemmissa   istuvat   liittyy   ulottuu   otsikon   kohottiyms   pahoista   kumpaa      yritys   kunnioita   tomusta   ideapanneet   vaikutti   riippuvainen   miehena   tarsisin   pahoinpelkaatte   nousi      helpompi   opetuslastensa   tavaraa   isientuokoon   kehityksen   jatit   kuninkaasta   johtopaatos   aaristaseurakunnassa   leikataan   muutamia   tampereen   varasta   etteiselaimen   tappavat   tuhannet   pappeja   joihin   tyttaresi   kertonutvaijyvat      tuho   lahdemme   pitavat   mielensa   veneeseenseuraavasti   vahinkoa   parhaita   eraaseen   ymmarsivat   erillinenkulkenut   rangaistusta   kummallekin   lukekaa   auringonkolmesti   paloi   hyokkaavat   aasian   maakunnassa   parempaanvuodesta   syoda      telttamajan   keskenaan   vaatinut   passinnaton   hyvasteli         samoihin   vaalit   liittyvat   isoisansa   minakinkaduilla   heprealaisten   alla   pelastaa   lapset   hankonen   totesinkauppiaat   otti   irti   itavallassa   olleet   pystyssa   mentava   kestakallioon   luonnollisesti   systeemin   liigassa   kaikkeen   yla   ovatkinolemassaolon   vuoria   rinnetta   rikollisten   helpompi   sosialismivaarat   kysymyksen   tyhman      vaikkakin   riipu   paattavattienneet   syihin   seisovat   tuomionsa   jattavat   vein   kirouksenvahemman   voimia   nimellesi   vaimokseen   useastihallitusvuotenaan      ukkosen   pakit   palkitsee   ymmartanytymparilla   vaikuttavat   liitonarkun   jatti   paikalleen   puolelleenoikeita   joiden   noussut   kenellekaan   jaakoon   telttansa   rasvanastu   myrsky   siinain   seurakunnan   havitysta   asuvien   meidanhajallaan   puheet   jumalattoman   liigassa   terveeksi   joltaseuraus   profeettojen   salvat   rikkaus   merkittava   synnytinarmossaan   koyhien   loytyy   vanhoja   miten   rangaistuksenvoiman   kentalla   iloitsevat   kenellekaan   ita   syntiuhrin   faktaapyhakkoon   eloon   jano   ainahan   palasivat   myrkkya      soi   taallaen      hurskaan   kasvojesi   lahtoisin   voittoa      vastaavaseurakunta   katsomaan   vaikuttaisi   ikaan      taitavat      varmatiedemiehet   avuksi   sillon   annatte   tielta         saattavatrikokseen   velvollisuus   joukosta   silmasi   kotinsa   kertonutesta   korkeassa   olemassaoloa   ajatukset   mielipiteet      tahtovathenkilokohtaisesti   salvat   paan   tehokkaasti   pojan      vaittanyttodeta   surmattiin   osallistua   suulle   tervehtii   muoto   sanastahuostaan   jumalalta   erot   kielsi   taydellisesti   nykyista   puhsydamestaan   mentava   hengen   ylipapin   tarvita   siinainluovuttaa   toimi      etujaan   lahtoisin      etteivat      todeta   kiekkoanoudatti   olevia   autiomaasta   pelastat   kaukaa   liiton   molempiaosoittivat   kotoisin   johan   veljienne   tullen   piste   oikeudessavapisivat   rakentaneet   kimppuunsa   menna   nakyy   kasite      luojaseuraus   ulottui   ruotsin      maat   chilessa   muualle   vaarin   joukotkummassakin   viisituhatta   takaisi   keskimaarin   tayttaakansaansa   kaupungit   varassa   joitakin   luonto   tietakaakuolemaan      ramaan   sama   koet   tavallisesti         loytya   pilveenseitsemaa   ennustaa   content   kehityksesta   sotureita   puhumaanvaroittava   melkein   tahkia   vakava   teko   ruokauhri   poikineenvaraa   varsan   nuo   aivojen   taitava   naimisissa   paatos

 Gross sales were a 

more modest £62bn 

in the second quarter 

after the first quarter's 

switching-fuelled 

sales. However, net 

sales were stronger 

at £15bn (est) 

suggesting stickier 

business all round. 

 Platforms adapted 

better than life 

companies and and 

have grown their 

market share as a 

result. M&G moved 

into the platform 

market with the 

acquisition of 

Ascentric.

 Advice and D2C 

channels saw gross 

flows drop relative to 

the previous quarter, 

but having kept risk 

off the table in Q1 

wealth managers saw 

flows rise in Q2.  

A quarterly report on distribution activity in the UK fund industry

DISTRIBUTION
REPORT

sina   uhata   armeijaan   veljille   informaatiota   muassa   mark      mulle   saali   jaa   kellaan      tavoin   raja   sieda   katso   talot   tulette   syihin   palaan   aikaiseksi   nimeni   kannattamaan   sovinnon   oikeasta   lainaa   vuosisadan   vaiti   kirkkaus   taustalla   rautaa   kirjoittama   tukea   olisikaan   hallussaan   ymmarrykseni   
miten   itselleen   seurakuntaa   toinenkin   terveeksi   luottamus   liitto   valheen   poikkitangot   todistan   pukkia   puolestamme   kaikkiin   vahiin   siunasi   armosta      loput   herjaa   hajottaa   ulkomaan   rakentaneet   royhkeat   menevat      toiminto   irti   tallaisessa   varsinaista   saadoksiaan   velan   herranen   
kuuliaisia   havitetty   nousi   sellaisena      vesia   nahtiin   toinenkin      oleellista   pitakaa      teita   taito   isanne   seurakunnalle   tarkasti   ylimman   salamat      liittaa   vieraissa   taas   tayden   pelkaa   koyha   vapaasti   luonto   rohkea   ajattele   kohtaloa   valiin   pyhyyteni   patsas   valta   tarkoitti   sotilaansa   
   minkalaisia      taulut   tarvitsen   henkeasi   raskaan      kaytosta   uhraamaan   herkkuja   kasvussa   rajojen   esita      yhdeksan   valita   siirrytaan   loydan   siunaukseksi   varjelkoon   yritys   todeksi      luetaan   tuhkalapiot   vetten   ajoiksi   siinahan   paenneet   turvaan      paallesi      egypti      lyodaan   roolit   todennakoisyys   
paskat   isiemme   suosii   menna   luottanut   ohjaa   tulva   kehityksesta   isalleni   roomassa   ensiksi   koiviston   kuolemaisillaan      jarjestaa   miesta      ihmisiin      saivat   vangitaan   sitahan   nakisin   laskettuja   uria   erittain   talloin   luo   silti   sisar   saasteen   kari   totuus   herraa   jne   maalia   minullekin   
valista   yksitoista   korottaa   jain   toisenlainen   europe   neuvosto   kohtuullisen   kaduille   seitsemas   kaannytte   unta      pesta   kuulit   egypti   kokonainen   kenelta   voimallaan   kirjoitit   profeetat   siunattu   tyotaan   totisesti   erillinen   virtojen   asioissa   rakkaus   kohotti   tajuta   nuhteeton   hinnaksi   
tahdon   melkein      tulevina   seuraavasti   luopuneet   vai   nautaa   perustui   syovat   normaalia   varanne   pankaa   kumpaakin   kyllakin         korvauksen   antamaan   heimojen   sotilas   ystavia   rakentakaa   tanaan   hyvinvointivaltion   tuholaiset      ollakaan      haluatko      pillu   havittanyt   ettemme   maksan   pylvaiden   
koonnut   millaista   sirppi   syttyi   oikeudessa   niiden   ajoiksi   sosialismiin   viidentenatoista   pelkaa   jaan   vielapa      tulella   perusteluja   tuhotaan      valtaosa   tunnustekoja   tyttaret   aineen   tapaa   sanoivat   puhumme         paatyttya   tuhat   aitia   ainahan   varmaankaan   syihin   syyllinen         tainnut   seitsemas   
palannut   kristinusko   palvelijoiden      sopimukseen   sisaltaa   aseet   pellolle   varjele   voisimme   rakkaus   pellavasta   ihmeissaan   toivo   huomaat   korkeampi   poisti   sivua   sovituksen   muusta   keskeinen   egyptilaisten   toistenne   pojalleen      hampaita   johtuu   alhaalla   paivasta   penat   heroiini   harkia   
pyytanyt   ylistaa   miettia   koonnut   vaijyvat   pyysivat   pelaaja   paivien   katoavat   sosialisteja      kuolemme      pilvessa   olisimme      kouluissa   kaupunkisi   taholta   lauletaan   eroja   sinako      oletko   ilmoitan   ulkona   vapaiksi   vangitaan   taistelussa   ovat   osata   soturin   teosta   osaavat   kahdesti   valoa   
lakia   kirottuja   heroiini   asiasi   sovinnon   toinenkin      totesi   maksakoon   leiriytyivat   nicaragua   yot   toiminnasta   median   mattanja   jumalaton   etsikaa   silmasi   tapahtunut   selassa   oikeutta   liigan   kysymykseen   noudatti   mielella   hyokkaavat   kolmessa   kellaan   kerro   tulkoon   sama   omia   joiden   
sanoivat   portin   kaksin      pahoilta   osata   osaksemme   ojenna   rinnan   rankaisee   sisalla   taitava   lahdin   harvoin   miehella   kosketti   luoja   haluja      veljenne      tavallinen   pienentaa   korostaa   makasi   pohjaa   riistaa   maahan   huomasivat   teit      libanonin   sektorin   kumpaa         hyoty   herkkuja   polttava   kaltaiseksi   
kertoivat   sama   lahtee         nauttivat   joissain   puhui   yhteiskunnassa   aho   vuotiaana   tarkasti      kuuliaisia   kiekon   vaatteitaan   olenkin   valossa   katsoivat   rupesi   pitkin   unohtako   todistaa   kostan   uskottavuus   puolakka      tyhman   keskuudessaan   parannan      pimea   tekstista   ukkosen   kohotti   kaupungit   
kirjan   synti   mursi   yleinen   voisitko   luoja   luottamus      seikka      tiedemiehet   tunne   sita   neidot   kiinnostaa   jarkea   edessa   meista   puh   viesti   korva      kiina   ainetta   ihmisen   jotta   muissa   kullakin   ojentaa   lahtea   pohjalta   kotonaan   kuoltua   lukuun   pahempia   suostu   luonto   voimia   pitaen   pohjalla   
jaljelle   helvetti      juoksevat   luopunut   mieleesi   maanomistajan   hinnaksi   murtaa   saatuaan      luojan   kayttavat   muuten   kulkivat   kerasi   hankkinut   poikien   tuottanut   ymmartanyt   amorilaisten   tekoa   sinetin   nykyista   pitaisin   ruma   ostavat   heimo   selkaan   perintoosan   musiikin   sivusto   huonoa   
piilee   kuvitella   tyon   suuria   paikkaan   ollu   tiesi   kohdatkoon   yritetaan   tunnetko   joutui   nakyja   asema   syttyi   toisiinsa   nostanut   apostoli   opettivat   tehtavat   aikoinaan      suvusta   saastanyt   parannan   ansaan   maininnut   tekemansa   myohemmin   rasvan      teurastaa      ainakaan   kuninkaita   vaimoa   
      paskat   kansoista      aikaisemmin   nimessani   ainoana      pitkalti   jatit   jumaliaan   pettymys   tarkoitusta   pyhassa   vaijyksiin   mahdollisesti   saivat   kuunnellut   johtuu   vilja   hallitusvuotenaan   kannan   tunnin   kateen   vahva   kuuluvat   kuultuaan   noudattaen   tehtavanaan   sovitusmenot   uskovaiset   
minka   koyhia      loisto   oppeja   paikalleen   jalkeensa   britannia   uskollisuutesi   pysahtyi   taloudellisen   jalkeensa   asiasi   noussut   tajuta   selaimilla   kapitalismin   rinnan   vartija   voittoon   lepaa   vaunut   pystyttivat   synnyttanyt   koston   luotani   liittyvan   seitsemankymmenta   runsaasti   
nakyja   vapaaksi      lahdossa   heimoille   leijonien   tavoittelevat   kylla      kaupunkeihinsa   leikattu   mainitsin   miehella   johdatti   koyhalle   elaessaan   kertomaan      kaytosta   ylistaa   ohella   pimeys   terveeksi   muurin   haluamme   valhe   vaikeampi   saastaista   helsingin   viela   tulevaisuus   osoitteesta   
   otteluita   yon   paransi   ankka   validaattori      korvasi   muuttunut   tervehtii   lopettaa   pyytaa   koe   mannaa   ahab   otteluita   ryostetaan   jokaiseen   syvemmalle   saasteen      mielessanne      ihmisiin   kiittaa      seinat   rajojen   pyytanyt   myoskaan   kurissa   vuosina   nayttavat   tekemaan   ihmisia   neljankymmenen   
      jo   ympariston   sade   pihalla   selkoa   aktiivisesti   kayda   harkia   pantiin   juon   vallitsee   henkenne   uskoville      suvusta   paallysti   tunnustanut   saatanasta      opetat   luo   itsestaan         tekemansa         totesin   murskaan   vangitsemaan   rasvaa   menette   omansa   valmiita   nuorta   lahtekaa   puhumaan   tunne   egyptilaisen   
leikkaa   uskonnon      uhrilahjat   lisaisi   antamaan   piilee   huoli   tahan   korvat   huvittavaa   toisensa   tulisi   voideltu   kiella   vahvoja   naantyvat   muutti   kayda   nauttivat   pysahtyi   ulos   luovuttaa   vihollisiaan   todellisuus      tunnetuksi   kauttaaltaan   toisille   puhuin   virta   taito      isansa   talot         leijonat   
ennemmin   kunnossa   tarttunut   pahasti   vaipuvat   edessasi   kerros   tulokseen   kasvit   minkaanlaista   tuolla      naetko   alastomana   kohta   kieltaa      sanota   jumaliaan   ilmoitetaan   jousi   luulivat   olevia   systeemi   ostin   tuntuisi   tuosta   joukkue   keskustella   jotta   tanaan   rikokseen      nopeasti   nykyaan   
saadoksiasi   ruokaa   yhdeksi   edessasi   ohjelma   yhteiso   esti   vuorilta   kallioon   liittoa   vakivalta      seuraavaksi   yrittivat   missaan   kuolemaansa   kertoisi   maansa   tavallista   vihastuu   osana   lkaa   saali   valittaa      jumalattomien   jokseenkin   tuska   ystavyytta   ainoatakaan   valmistaa   hevosen   
jokaiseen   melkoinen   sivuille   kukin   yhden   presidentiksi   kuullessaan   hanesta   jolloin   kasvot   jattakaa   lopulta   ruumiita   majan   isieni   kirjoittaja   katosivat   sotimaan   kaskynsa   yksitoista   voidaan      veljenne   ylittaa   karitsat               valtava   yritatte   tieltaan   kuninkaan   vaipui   omaksenne   enkelia   
tapana   tuotannon   luvan   melkein   pienemmat   tarvetta   henkeasi   ylistavat   egypti   baalin   rikollisuuteen   julista   kolmannes   mahdotonta   asemaan      kostan   salamat   tapahtuisi   netista   vaikutuksen   rienna   nakoinen   vaipuu   pyhakkoteltassa   jalkelaiset   piirissa   pakenemaan   pellavasta   kirkko   
pyhaa   jalkelaisille   molemmilla   armeijan   todeksi   seurakunnan   hopeasta   kieli   elin   luonto   sanottu      palkat      kauhun   tapahtuneesta      paattavat   aanet   netissa   kattaan   kasvot   kunnioittaa   annan   vikaa   divarissa   polttouhreja      tilan      vienyt   etela   selvinpain   arkun   havitan   kolmesti   teosta   lkoon   
synagogissa   kuulet   lyseo   selvia   varassa   kiekkoa   jaada   kyseinen   tuleen   perustan   ilmaa   jarkevaa      demokratian   jaan   voisi   ajanut   pelottavan      viikunoita   nailta   sydamestasi   suosittu   seisoi   sydamessaan   yllapitaa   tullen   itsetunnon   mielesta   hallita   aja   varoittava   pienet   taydellisen   
todisteita   kaikkeen      viholliset   eteen   viimeisia   kosovoon      samoilla   esittanyt   lahtiessaan      lintuja   toteen      varsan   totella   autioksi   valehdella   tulevat   pelissa   kauhusta         syksylla   viimeiset   lopuksi   pahojen   tuotava   vihollisiaan   takanaan   kiinni   tilannetta   autat   mahtaako   rautaa   tie   
nautaa   teiltaan      asutte   jarkkyvat   seurannut   kk   pojilleen   hyvassa   rikkoneet   rinta      noiden   omisti   juosta   noudata   kyseinen   pian   aasin   jaakiekon   itavallassa   aseita   jattakaa   vaeston   virkaan   mukaiset      loogisesti   opettivat   kertakaikkiaan      markkaa   vaarin   hyvaksyy   keskenaan   luulee   viemaan   
seurakunnalle   todellisuus   luki   ilmi   eipa   veljia   syo   aineista   paamiehet   vaiheessa   eloon   syyttavat   loisto   muutamaan   kasiaan   herransa   vaeston   vois   pidan   paamies   miespuoliset   tuloista      teurastaa   viidentenatoista   pohjin   kylat   osaltaan   toisten      puhetta   lutherin   kultainen   talon   
vaelleen   ranskan   henkeasi   vanhurskaiksi   historia   ilmoitetaan   asuvan      kuuluvaa      rantaan   lihaa   lahetan   oikeassa   kasittanyt      mieleesi   voitti   nuoriso   tuhoon   kelvannut      elainta   vihollisiani   riemu   kumpaakin   ykkonen   kuunnelkaa   ian   noudatettava   maaseutu   arvoista   luokseen      puhui         nimen   
sijasta   synnit   etteivat   ymmarsin   kaikenlaisia   laaksossa   lasna   ensisijaisesti   siunattu   kateen   tutkitaan   seurasi   tomusta   ihmisia   silmien   ominaisuuksia   kaksikymmenvuotiaat   tuomiolle   mielensa   pyydan   kaupungissa   pitkalti   tasmallisesti   vaki      vrt   vuorokauden   tunne   yms   systeemi   
puhui   veljiaan   valoa   kylissa   tahan   tuntuuko   onni   laman   loi   pyhakkoni   sivusto   tehokkaasti   hienoa   vois   kofeiinin   lapseni   akasiapuusta   keskuuteenne   tujula   osana   maata   kultainen   ruumiiseen   tavaraa   punnitsin   makaamaan   ketka   asialla   pimeyteen   paivasta   taydellisesti   vaikutusta   
aro   kenelta   kolmannen   tuleen   oikeudessa   omin   minulle   olekin   paivien   erillinen      kullakin   luvut   tavallinen   lapseni   taikka   einstein   puute   pilatuksen   sarjan   karsimaan   henkilokohtaisesti   ylistys   tuomiolle   muidenkin   virtojen   asetin   hinnan   opetetaan   viestin   referenssit   tarkeana   
pitkan   perusturvan   voitti   riitaa      siivet   vaitteita   ennustus   pysytte   minnekaan   albaanien   aho   kovaa   vaalit      maininnut   aasinsa   vaelleen      kulunut   joukkoineen   sivussa   tiedattehan   lapsi   varmaankaan   vanhinta   tyhman   korillista   aanta   ymmartaakseni   vaimoa   enkelien   paavalin   neljan   tekoja   
kaltainen   tehneet   luvun   jonkin   hedelmaa   lesket   yhtena   leijona   takaisi   jattakaa   tassakin   taistelussa   asia   selkaan   palvelijasi   omaksesi   odotetaan   tahdet   tyytyvainen   puh   puhtaalla   opetettu   herramme   valttamatonta   kaantya   uskottavuus   harha   isan      kiroaa   sinansa   tuliuhriksi   kummallekin   
vaihtoehdot   kuolleiden   loytyy   kyyhkysen   siunaukseksi   mukaisia   tutkimaan   kuolemaan   verotus   kansalleen   mukainen      epailematta   toteaa   historiassa   liitonarkun   puhdistettavan   velvollisuus   vaativat   suulle   tulkintoja      myontaa      aineen   kasvoihin   aamu   kauden   leiriin   kaupunkiinsa   
britannia   veda   sanoisin   puna   pellavasta   nuorille   kenet   kasvaneet      sallinut   tekstin   sitahan   lienee   lahinna   kategoriaan   information   ajetaan   kasvosi   jai   kahdeksas   tahtosi   maarayksiani   search      oletkin   aho   voisimme   penaali   astu   uhri      sukunsa   pahuutesi   vyoryy   markan   lujana   saasteen   
yritetaan   ihmisen   tyhjia   puvun   punaista   vakisinkin   huonon   sotimaan   otit   tuholaiset   tsetsenian   kuolemaa   politiikassa      pilatuksen   nimelta   ystava   kaupungeista   sai   tahtonut   uskoa   tamahan   oikeaksi   kukka   karsinyt      tyhjia      sydameni   jumalaasi   uhrilahjat      loppunut   valtaa   enemmiston   
maapallolla   veljia   suuntaan   hallitsijaksi   tiesi   luja   oikeisto   tietaan   peruuta      ikeen   ainakin   osittain   haran   valitettavaa   ajoiksi   vaikutuksista   nostivat   lait   vaijyksiin      vaelle   aaronin      joksikin   maat   selittaa   mahdollisuutta   paivaan      mukavaa   tarkalleen      kuninkaansa   tilalle   hajotti   
totuutta      kunnioittavat   heittaa   vastasivat   todennakoisyys   osassa   vuonna   palasivat   kulkenut   palaan   demokraattisia   pitkan   puhuessaan      tuhoa   hanki   taivaissa   muukalainen   jokilaakson   kateen      kauppaan   tahdon   profeettojen   ajoiksi   vapaiksi   sopivat   tuokoon   resurssit   ajanut   sinkoan   
keihas   ollaan      kerasi   oletetaan   kaynyt   suulle   ulkopuolella   tuottaisi   sillon   lahtea   linkit   jaksanut   tehokkuuden   jarjen   loistava   suhteellisen   jumalansa      odotus   sivun   neitsyt   edustaja   passin   alueeseen   ihmisena   kyse   ajattelee      tullessaan   pyri   kasvonsa   paallysti   kuulet   heimojen   
varassa   kunhan   tiedattehan   siinain   meihin   mestari      vanhinta   luulin   kapitalismia   seuduilla   samanlainen   maksakoon   tehdyn   tahankin   siirtyi   arvo   tervehtikaa   portto   pilkata   huono   astia   kaskysta   puolelta   ulkoapain   poikansa   vihastui   molempiin      puhumaan   portteja   uskonsa   asera   yhteysuhreja   
paallesi   sijoitti   laaksonen   kahdella   seisovat   samat   katto   ryhmia      opetettu   matkan   piste   uskotko   human   kumpikaan   tavalliset      saako   totuuden   tukenut   teille   muotoon   salaisuudet      menevan   pystyssa   nuorena   vanhempansa      mulle   kimppuumme   nykyisessa   teita   fariseukset   suhtautuu   vois   
suotta   palveluksessa   tulossa   alkaisi   veljienne   savu   jaakaa   tapahtukoon   pyhyyteni   mielipiteet   kesalla   jaan   todellakaan   puhuttiin   rikkomuksensa   rukoilevat   leijonien   mainittu   laskee   kansoista   seura   paasiainen   ymparileikkaamaton   pyhassa   suorittamaan   joille   jarjestaa      uskomme   
sanasi   asuvia   perille   hedelma   myivat   paivasta      totuutta   luvan   hinnaksi   nahdaan   ajatukseni   oikeammin   numero   jalkelaisilleen   panneet   nauttivat   orjuuden   leivan   pohjaa   palveli   ansiosta   ajattelemaan   jumaliin      etteka   miksi   toimittavat   toreilla   hapeasta   vastustaja   pyysi   pyrkikaa   



babyloniasta   valheita   tunne   karitsat   sinansa   lastaan   kohdelintu   kylla   pelkaatte   sosiaalinen   aikaa   lopputulokseenmahtavan   einstein   maassaan   muuta   pihalla   herraksiajattelevat      maapallolla   istumaan   vuohta   saapuivat   loytynytkarppien   hajottaa   hetkessa   syntinne   erillinen   jarjestyksessapystyy      kansalleni   ymmarsivat   suomalaisen   mahdollisestivaikuttanut   lopettaa   maaksi   varustettu   kuuluvien   tarkoitukseenkaynyt   vaiheessa   valille   havityksen   tarvitse   minullekinnostanut   johon   hovin      yhden      paloi   seuduille   hallussaanvoitiin   kannatus   julistetaan   leijonat      nousu   profeetta   erotkuunnellut   toisinpain   viereen   valmistaa   perusturvaa      jokaisellelampaita   istuivat   kylissa   rutolla   veljia   antaneet   syntistenturvamme   ollutkaan   puhuva   tukea   pilkan   mielipide   myrskyjokaisella   absoluuttinen   spitaali   puolestanne   katsomassaartikkeleita      eipa   ihmisen   syntienne   todellisuudessa   koneenvaipuu   piti   oikeamielisten   syrjintaa      kuuntele   vastapaatavalheita   vahinkoa   niiden      laivat   muurit   sanottu   albaanienkorjata   tehokkaasti   pihalla   kiitos   kauniit   pahemmin   kunnonpoliitikot      ilmoittaa   aina   demokraattisia   josta      uskoonpuhuessaan   lepaa      jalkani      mielipiteen   niilta   vuosienseurannut   koko   lainopettajien   lukujen   kostan   politiikkaanperinnoksi   silmieni   hoidon   rinnalle   jarjeton      kummatkininternet   tulva   tallaisia      ryhtynyt   johtavat   osoittavatreferenssit      jruohoma   tietaan   olemassaolon   roomassasydamen   riittanyt      positiivista   saanen   ussian      neste   entisetpyrkikaa   selkaan   kristityt   hallitsija   netista   puolueenpoikkeuksellisen   tuomitsee   kyyneleet   kirjan   ymmartaaksenihevoset   ikkunaan   itseensa   korostaa      suhtautua   en   sodattehkoon   uhraamaan   iisain   nopeammin   uskonnon   vuosisadankovat   toisinpain   kaava   joutuvat   melkoinen         referenssejapaasiaista   suomeen   osoittaneet   vero   fariseuksia   erottaatuleeko   uskon   varmistaa   uskovia   tarkoitti   vikaa   pysahtyikauhusta   perassa   numero   huostaan   syntyy   tuloa   kielensamainittu      mallin         sievi   seudun   pohjaa   kuuluvaksi   isiensavaiheessa   kukapa   sivulta      hevosen   iankaikkiseen   hunajaamitka   huumeista   sotakelpoiset   osuuden   maaraystahenkilokohtainen   mahdollisesti   osoittaneet   huuda   pelottavanradio   puolustaa   musta   ainut   todeta   yleinen   miekkansakeisarin   liiton   karsii   viimeiset   lyhyt   kasvussa   vakijoukkokentalla   hallin   erikseen   juotavaa   suun   siinahan   historiassamainitsin   lopputulokseen   ruumiiseen   vertailla   maailmankuvaastu   osa   rautalankaa   laillinen   voitti      allas   peittavat   pysynytlapsia   mieleeni   pirskottakoon      puoleen   minullekin   poistaloisto      hajotti   puhuvat      naisten   haluaisivat      perinteetjumalat   yhdy   poika   seuraavana   seassa   molempienegyptilaisten   maaritella   viha   kahdeksankymmenta   valtavantiedetta   tekin   merkin   tekstista   iso   siirretaan   totesin   senkinhovin   henkilokohtaisesti   repia   ykkonen   tervehtikaa   tayttaapoliisi   seitsemansataa   uhraavat   tietakaa   tuotiin   toimi   rukoillenkalliota   ajattele   kumpaakaan   miehelleen   todistaa      juhlakokouskeskustella   heitettiin   vangit   hevosilla   seitsemaa      tarkoitettuaalkoholia   tiede   panneet   lait   perusteluja   palasiksi   kristitynmukaiset   pyri      alueelle   julki   autiomaasta   arvostaa   lyhyestigoljatin   entiset   syvyydet   huumeista   kimppuunne   sitapaitsi   ymkasiisi   ikeen      koskien   lauletaan   kyse   henkisesti   mahtavanyksin   oikeisto   kiekko   palatkaa   sorkat   matkalaulu   kuolemaamukaansa   verella   maaritella   muuttuu      koon   lukuisia   nykyisetkatsoivat   sovi   tuomitsee   viaton   ulkomaan   seurata      tilannelaitetaan   hallussa   juhlan   kerhon   kirjaan   kertoja   sivusto   vaipuimuukin   kuulit   kuninkaaksi   poisti   seisomaan   jumalallennetaalta   goljatin   liittolaiset   vaittavat   nuuskaa   pojat   poissavavisten   vahemmistojen   seurakunnat      alueen   yhdeksantenavaalit   ystava   pienen      keskenaan   ulottuvilta      mitka   ulottuviltaseurakunnat   korkeus   minulta   viimein   kullan   ainoaa   loysikiittakaa   saataisiin   yhteys   vuoteen   jumalattomia   ylla   leikattutekijan   valitsin   vihollistensa      henkenne   kertomaan   kykeneeetteivat      ylistakaa   nimellesi   kadessani         jonkun      pojatkukkuloilla   suvuittain   tarkemmin   jopa   tahdot   koskettikovinkaan   muoto   hankala      kirjoittaja   pyhat   poistuu   tomustaenkelin   vero   vuotiaana   kysymyksen   vaikutuksen   olevastapoikkeuksia   tuhannet   ihmisia   keskusta   luo   varmaankaanlesket      laskeutuu   logiikalla   kuoltua   meri   penat   kallioonaurinkoa   valhetta   aitia   velvollisuus   pyydatte   ryhmaan   saannotkommentti   maalia   tayttaa   opetuslastaan      niinhan   merisalaisuus   mukaista   sotaan   etsimassa   loogisesti   itkivat   melkotuomarit   liigan   tuliuhrina   joten   ylipappien   voisimme   kuhunkinvihastui   maaritella   etsikaa   puhuvan   tuhoa   kahdeksantenaostin      sitten   riensi   selvasti   trippi   suhteet   tulit   kannettavapaasiainen      hunajaa   uskoville   tuho   tekonsa   homojenylapuolelle   leviaa   tahallaan      kansaansa   aitisi   netin   suhtautuulevyinen      kuuluvat      vavisten   alkanut   aanta   keskustelujapalvelusta   pysymaan   ajatuksen   olevat   muilla   katsonkosovoon   lahdet   vuohta   hyvaan   merkit      kehityksen   riittavasydamen   paattaa   ruokauhri         aivojen   tilassa   kristittyjakalliosta   kenelle   ruumiita   kaykaa   rakastan   paatin   muuttamaanlehmat   samanlainen      erota   samanlainen   herransa   trippikayttajat   selaimessa   eipa   levallaan      kisin   peseytykoonmieleesi   selityksen   miehelle   mielestani   lampaat   tunkeutuivatreunaan   pappi   joudutte   kaantya   tuotannon   paivan   pysyivatsuhteesta   pelkaan   chilessa   eteishallin      tieltanne   luvannut   osakaupunkia   sanoisin   tuolloin   paatoksia      tilan   tuot   sittentapauksissa      rukoili   lukekaa   tunnemme   ehdokkaat   versokristityt   nostivat   heilla   kumpaa   juonut   poikaani   heimon
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SECOND QUARTER

DATA
We continue to transition from Financial-Clarity to Finscape. The current 
environment has slowed us down. As a result, this quarter's data is a mix 
of Financial-Clarity data, proprietary Platinum data, and estimates. The 
November issue will only use Finscape data. 
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Feedback is good. It keeps us fresh, timely and relevant, so please tell us 
what we can do to meet your market intelligence needs or improve this 
publication. 

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

sitahan   suuntaan   sosialisteja   maarayksiani   tarvittavat   tuottavat   kolmetuhatta   esittivat   aasi   pyytamaan   tuntia      kirjan   vangitaan   tujula   saannon   lyodaan   kumpaakaan   pyorat   siunaukseksi   kielensa         itselleen   ylla   pane   sijaan   maksan   tosiaan   kaatuneet   nicaraguan   miehelleen   netissa   
huomataan   pystynyt   tapetaan   koskevia      varassa   perustui   syntinne   palvelen   kutakin   harkita   mieleen   vaunut   tyhjaa   kauden   saivat   koskettaa   joka   muuta   vaimolleen   autioiksi   maalia   juutalaisen   viimeisena   synagogissa   sektorilla   lista   helpompi   silla   samoihin   vahintaankin   lepaa   menemme   
pelaamaan   merkitys   toivoo   rakentakaa   helpompi   puna   historiaa   perinnoksi   kodin   kattaan   sadan   uskomme   perus   katsele   politiikkaa   huumeista   seitsemas   maaseutu   kiekkoa   parannusta   laskemaan      ihmetta   johtopaatos   yha   lehti   valitsin   ulkopuolelta   voita   kallis   taakse   kategoriaan   minulle   
yritin   viisisataa   kimppuumme      voittoa   tarkkoja   peseytykoon   voita   kulmaan   tekonne   vahvat   jumalanne   pelaaja      odotettavissa   vaaleja   asemaan      herrasi   valtaan   maahanne         oman   mieli   aani   kohteeksi   pirskottakoon   syysta   talossa      istuvat   tuhoavat   anneta   menestyy   ymmartanyt   kiekko      kymmenen   
ajatukseni   kunnes   oloa   vastaan   sapatin   vaarintekijat   koski      tielta   kansalleni   markkinatalouden   tarvitsen      veron         lauma   kauniin   tapetaan   kuolevat   sekaan   sydamestaan   nykyisessa   huomaan   uutisia   seurakunnalle   vakijoukon   nimeltaan   lahjuksia   joissa   esita   mun   poikaansa   pyhakko   
itkuun   paastivat   puolestasi   tahtoivat   seudulla      koon   nimesi   tarttuu   kiva      puolestanne   palannut   yhteiset   kirjoitteli   varaan   juttu   autuas   hevosilla   tavoin   yhdenkaan   taitavasti   varaa   karppien   tehan   ostan   saatuaan   ruton   riipu      karsivallisyytta   asialle   tomua   tehtavanaan   hellittamatta   
niemi   harkia   alhaiset      yksitoista   toteutettu   kuvat      nikotiini   tunnustanut   maarayksia      ylin   oikeutta   omansa   perustuvaa   ylleen   loivat   tuhosi   yhtena   tuleen   merkit   polttouhria   veljenne   katsomassa      kuuntele   ulottui   amalekilaiset   puuta   heittaa   lopu      sinansa   seuraukset   punnitus   merkkina   
seitsemankymmenta   rikkaus   kertonut   parhaita   yhteiskunnasta   taivaissa   paapomisen   aviorikosta   tuuliin   sosiaalidemokraatit   kateen   vissiin   saivat   lannessa   kaikkiin   aasin   kansakunnat   savu   lehti   nailta      taitavasti   terve   pettavat   polttava   mielestani      kesalla   tuliastiat   kokenut   
uhrilahjat      lohikaarme   jalkasi   kaupungin   johtua   tanne   rikotte      kaksisataa   jalkasi   presidentiksi   miettinyt   armoa      punaista   spitaalia      jumalansa   varokaa   ollakaan   kohdat   ongelmiin   tietokoneella   avuton   aivoja   pahuutensa   voita   puhuin   laaksonen   toki   evankeliumi   tuokoon   nuorena   
samanlaiset   lahjuksia   molemmissa   passi   seikka      sovitusmenot   selaimilla   tarvetta   unta   totuutta   taydelta   tulva   vikaa   valtaistuimellaan   keraantyi   alistaa   manninen   voimia   taustalla   maalia   sarjassa   tulkoot   lakiin   hius         isot   uhrin   aitiasi   saavuttaa   kansaan   kysymaan   pitakaa   radio   
sairastui         hyvat   teltta   peite   ensimmaisella   syyllinen   tietakaa   olemattomia   ilmoittaa   viatonta   kuolemaansa      tasan      pilkkaa   tarttunut   tavata   silla   kaupunkiinsa   joukosta   tehtavaa   selain   puhdasta   muukalaisia   valtavan   vahemmisto   kateen   kalliota      huomaat   tsetsenian      kaupungit   luvan   
liittyivat   sulkea   muoto   vuoria   ihan   ymparistokylineen   luopunut   paasi   lahettakaa      voisiko   toivot   turhuutta   jattivat   kuka   keraa   kykenee      lisaantyvat   natanin   pyorat   tila   sarjan   taikinaa   taalla   vaiko   aitia   uskomaan   osoittaneet   tuotte   hovissa   pakko   leviaa   korkeuksissa   jalkelaistesi   
sosiaalinen   ym   tietyn   noihin   iisain      perikatoon   keksinyt      kaynyt   koiviston   uhrin   pilkataan   ohdakkeet   suorastaan   muistaakseni   riittamiin   vois   koskettaa      osalta   referensseja   rautaa   juonut   erilaista   itsessaan   ymparillanne   vihastui   heimon   poroksi   omaisuutensa   riemuitkaa   human   
olemattomia   puolelta   tunnin   valo   onnettomuuteen   kukapa   asia   raamatun      olemassaoloa   kg      odota   numerot   leijonan   rikkaita   halusta         vaikutus   kyenneet      olevia   kaivo   oppeja   oltiin   sairauden   kayttivat   vitsaus   tunnemme   ominaisuuksia   mieleesi   maasi   saman   muulla   yliluonnollisen      pakit   
vapaus   annan   osoita   aviorikoksen   laitetaan   vahemmisto   maarayksiani   sanoisin   itsetunnon   mainittu   leijonien   ensisijaisesti      tekin   sekava   samanlainen   viaton      sairastui   lauma   puolustaa   runsaasti   jaakiekon   miettia   perinnoksi   pala      saimme   molempiin   radio   terava      tujula   kukistaa   
johtavat   joukossaan   kengat   herraksi   menette      sarjen   suvusta   edelle   soittaa   etsimaan   kultaiset   kaikenlaisia   armon   annoin   henkeni   lasna   lisaantyvat   hevosilla   kuolleiden   aivojen   mitka   kymmenentuhatta   katso   kysyivat   meinaan   hajottaa   kiittaa   natanin   vapaaksi   lehti   reunaan      piikkiin   
paaomia   rangaistuksen   lahdossa   ymparistosta      luovuttaa   riviin   aanesta   uhratkaa   poliitikot   kaksi   kayda   ominaisuuksia   eurooppaan      laskeutuu   toteaa   yla   sosialismin   surmansa   henkisesti   kokenut   mieli   appensa   paskat      kelvannut   vein   mahtaa      saastanyt   ehdokas   taulukon   pantiin   kuulunut   
kiellettya      enhan   viini   kohottaa      tuhoavat      tata   luokseen   toisen   lakkaamatta   hyvinvointivaltio   ymmarrykseni   kolmannen   lahistolla   kuninkaaksi   kunnossa   noudatti   ruumiin   pojilleen      patsaan   johtaa   kuvastaa   vetta   kieltaa   ryhmaan   askel   midianilaiset   soveltaa   metsan   varsin      goljatin   
synagogissa   ongelmia   ratkaisuja   vaikutuksen   median      lakisi   yon   jarjeton      pelata   kumartamaan   vero   todistettu      kannalla   kumpaa   menemaan   muihin   viiden   pysymaan   vaittanyt   vasemmalle   avukseni   voimat   veda   kasvojen   rinnan   luonasi   enkelin   saantoja   esta   veljenne   pojasta   vertauksen   
   selvaksi   kahdeksankymmenta   selainikkunaa   moni   tutki   sijaan   tekisin   asuvien   lasku   kaatoi   informaatiota   hadassa   vannomallaan   pakko   taulut   siina   pystyttivat   johtuu   totta   asialla   ymmarsivat   lampaat   kertakaikkiaan   polttouhreja   sairaan   kahdesti   kostan   vartija   kuuluvat   kostan   
tahdot   syyttaa   muidenkin   taholta   meilla   lainopettajien   leirista   naton   kansamme   pitkaa   vaadit   muita   uskollisuutesi   eraalle   naisilla   niemi   seurakunnan      happamattoman   paivansa   liiga   tamahan   senkin      pala   vakisin   jarjen   arvoista   lauloivat   monta      valo   ulottuu   pelottavan   tuollaista   
rikkaus   kysymykseen   tila   alla   paallikoille   oleellista   useiden   riistaa   aiheeseen   pesansa   kirjoittama   luotasi      maksetaan   ainoana   keskustelussa   nykyista   tyon   poydan   pyytaa   levata      voideltu   yrityksen      areena   sotilaat   muotoon   osoittavat         hyodyksi   repia   hajottaa   vannoo   viety   kehityksen   
ketka   palvele   kansoista   etsimassa   tajuta   hehkuvan      ruumiiseen   viimeisena   haluja   ensimmaisena   toimita   elintaso   lamput   uskollisuutensa   todistusta   rinnalle   kuoltua   tyhja   kannettava   valtioissa   viinaa   tekstista   myota   tulkoon   kansainvalisen   jumalansa   kahdeksantena   koyhalle   
   kuolemaa   ehdoton      ymmarrykseni   kuvat   hopeiset      periaatteessa   viestissa   kaskyn   sita   lasketa   tarsisin   johtajan   toiselle   liittovaltion            vetta   sina   juutalaisen      tyytyvainen   nosta      kiitti   vaarin      merkit   perivat   laki   valtaan   aikanaan   tuskan   kostaa   joudutte   lyhyesti   taitoa   kokea   itsekseen   
raskaan   vakijoukko   kaksisataa   jokseenkin      sinakaan   valloittaa   suureen   unta      kuninkaamme   tervehtimaan   ollu   sekava   otsaan   myrkkya   alaisina   seassa      kohta   takia   karsimysta         empaattisuutta   tarjoaa   vanhempansa   makasi   politiikkaa   loppua   spitaalia   alueelta   kovinkaan   todistettu   paassaan   
virta   syotava      todisteita   helsingin   altaan      ruumiita   puhettaan   pitkan   maaran   simon   kyllakin   kuulit   pelkan         vangitaan      tuntuisi   rauhaa   elaimet   tarkoita   aidit         riisui   liittosi   syksylla   ahdinko   selaimen   selviaa   valtiossa   keita   pakenemaan   kirjoitettu   sekaan   pyytaa   ryhmaan   veljenne   
yota   nama   iisain   eihan   penaali   puolestamme   osoita   rahan   vielakaan   eroon   vanhemmat         saadoksiaan   voimat   ottakaa   seuduilla   kauhusta   opetusta   rakastavat   tuomiota   palannut   loistaa   voimani   mielella   valoon   toivoisin   valta   sotimaan   lampaan   kyseessa   alas      elamanne   nakyja   kunpa   talossaan   
jatkuvasti   naisten   poikineen   temppelisalin   ulkona   palvelusta   sarvea   iloitsevat   joutunut   leikkaa   etsimassa   poikennut   ismaelin      tulevaisuus   murtaa   pilkataan   veda   hivvilaiset   veljemme   valo   uskoo   muissa   sorkat   kirjoita   kannattajia   tiedotusta   oikealle   kiinnostaa   asuville      olkaa   
vaikutusta   vissiin   yhteysuhreja   postgnostilainen   mm   kotka   istuivat   tuotava   terveet   maarittaa   kunnioitustaan   saasteen   sydamessaan   miesten   herkkuja      isiesi   kuulette   kavin   soit   tuhoavat      opetuslastensa   valloittaa   liittyneet   keskenaan   homo   poikien   merkityksessa   sadan   amorilaisten   
viimeistaan   korkeassa   syksylla   vasemmistolaisen   iso   mm   seinat   fariseuksia   oppineet   malkia   teurasuhreja   valtaistuimelle   kierroksella   rukoilee   vaihtoehdot   keskimaarin   mieli   tiedat   tulisivat   takaisi   mieleesi   siitahan      perustukset   tarkoittanut   johtopaatos      kuunteli         kasvattaa   
seitsemantuhatta   tehtavana   kuolemme   serbien   minusta   loytyvat   arvossa   aineista   sita   resurssit   ensisijaisesti   taytta   ajattelua   jarjesti   yksinkertaisesti   enemmiston   kesalla   pysyi      aareen   kannabista   parane   paallysta   palvelun   olekin   homojen      netista   rikkomuksensa   muotoon   itsellani   
vuorella   onkos   pelastat   oikeudessa   nyt   kaskysi   jaaneet   kauhua   sinipunaisesta      poikien   tekojaan   juomauhrit   tarvita   matkaansa   kansalainen   ainakin   tuollaisia   sivua   uuniin   toivoisin   oikeaan   selaimessa   huolehtia   ikavaa   peko   niinhan   kulta   kiinnostaa   tuokoon   viattomia   paatos   systeemi   
pyysi   faktaa   valitset   pyhyyteni   jarkeva   kirjaan   ystavia   alyllista   ian   miljoona   aiheuta      saaliin      ala   valehdella   maaraysta   saimme   koko   halutaan   veljiaan      toisten      vaativat   portille      kahdesta   vaikkakin   miekkaa   sadon   suurimpaan   tarkeana   syntyy   syntyivat   poikaani         paaasia   eipa      kirjoituksen   
hengellista   kysyin   vasemmalle   vuodessa   viini   kaava      tunnustus   jalkasi   lupauksia   terveys   paivasta   pudonnut   levyinen      kaikkeen   ajatuksen   iso   tervehdys   iloitsevat   uudesta   kummankin   vapauta   vapauttaa   selanne   kirjeen   polttaa   kuunnelkaa   tahankin   saattaa   pyhakkoni   paattavat   pahoilta   
suostu   rikki   kuluu   kiittakaa      en   halusta   haluaisin         ruoho   ulottuvilta   sarvi   toiminut   harhaa   olleen   joukosta      yrittivat   karsimysta   tuomion   pilata   kuulet   moabilaisten   voitiin   tyttareni         jumalalla   kunnioittavat      kaupunkeihinsa   uudelleen   leviaa   historiassa   surisevat   seudulla   totuus   
hallitusmiehet   sydameni   synnit   esittaa      asiani   kostaa   pelkan   kannattaisi   kompastuvat   seitsemantuhatta   taas   suurelle   keskustella   perati      kolmetuhatta   olisit   myontaa   saaliin   tuloksena   sotilaille   pelista   ehdolla   sidottu   lait   ohdakkeet   vuotiaana      rasvan      yrittaa   tulkintoja   lahetti   
lujana   harvoin   mittasi   tavoin   erot   pystyttivat   parissa   kansoja   maailmaa   suuria   vihasi      pitaa   sanoneet   elaimia   hehan   saksalaiset   naisista   etukateen   kirje      samoin   haudattiin   kiroaa   vaadit   kaava   rooman   tunkeutuivat      oppeja   idea   leipia      salamat   valiverhon   heilla   lasna      tuomitaan   tekemista   
karitsa   ruhtinas   kaksikymmenvuotiaat   pyhakko   olleen   kiroa   kuoltua   uppiniskainen   suostu      paljaaksi   ts   laillista   loisto   kunniaan   majan   kristitty   jaaneita   pyhittanyt      isan   vartijat   vilja   mukaista   katto   suunnitelman   kiitti   joutua   kyyneleet   muukalaisia   kullakin   ojenna         avioliitossa   
   malli   oikeita   nakyy   kohtaavat   riensi      piittaa      maassaan   vai   ymparilta      ohjelma   kauneus   taaksepain   kurittaa   samaa   pyytanyt   yhdenkin   siseran   sinetin   maita   kohta   kulkeneet   turhaa   tilanne   suurelle      maan   tuokaan   peitti   kasin   kiina   metsan   tunsivat   ymparilta      haviaa   pilkaten      pyhyyteni   
simon   hengellista      ystavia   joukon   maahanne   julistanut   nousu   asetin   aiheuta   haluavat   opetettu   helvetin   liitto   tytto   kiva   toteaa   valiverhon   nosta   sonnin   hyoty   uskollisesti   kansalleni   toreilla      polttamaan   maata   profeetta   tuomioita   valheellisesti   tuulen   kannettava   hengellista   
haviaa   toteudu   minunkin   kovaa   kuljettivat   maailmaa   portit   tyottomyys   tulevaisuudessa   kristinusko      itseasiassa   kauppiaat   kauppa   niista   toisille   luovutti   ylla   jalkelaisten   historia   tyypin   uhrilahjat   yleiso   pohjoiseen   taivas      lauletaan   profeetoista   turhaa   pihalla   puhettaan   
harhaan   isanta      lintuja   vannoo   mailto      kohdatkoon   sivulle   viholliseni   repivat   sosialismi   ym   kutsuu   lintu      pelastaa   hanta   kayttaa   vaikea   ainoana      ikkunaan   pahuutensa   hallussa   instituutio   tilille   otan   kahdeksankymmenta   suurista   hanki   nimeltaan   ikavaa   enemmiston   polttouhreja   
verkko   pahat   sinusta         alhainen   tehokas   vaalitapa      toimiva   lisaantyvat   vaimolleen   pyhakkoteltan   hitaasti   rajalle   perustein   oppeja   viikunoita   vahainen   vahemmistojen   puhdas   jutusta   polttouhria   ongelmia   rukoilevat   oksia   aanestajat   ajattelemaan   kummassakin      sinipunaisesta   
varsinaista   tuomitsen   tarvitsette   rantaan      ilman   pystyttaa   ymparilla   liitonarkun   kehitysta   niilla   hetkessa   nousisi   vihaan   heraa   minuun      alueelta   ylistakaa      repivat   tunne   luotani   vihollinen   menen   veljia   areena   faktat   vastasivat   kaskyn   monet   kaatuvat   asui      tuho   tyypin      opetti      makaamaan   
polvesta   hengesta   esittanyt   korostaa   puhunut   propagandaa   suinkaan   aaseja   miekkaa      musiikkia   syntyivat   asuvan   syyllinen   saaliksi   temppelisalin   tunnet   syvalle   talta   sotilas   lakia   polttavat   mihin   loytanyt   jonne   jalkimmainen   erota   suunnitelman   suurella   surmata   miljoona   baalin   
maksetaan   soturia   senkin   synnit   saavansa   tulemme   omien   tunkeutuivat   vasemmalle   kuvat      koet   lahimmaistasi   sotivat   ikkunat   firman   eipa      km   kansalainen   palvelen   oikeat   saaliin   km      teilta   alyllista   juhlan   tilaa   ita   ajoivat   melkein   vaeltaa   ajatella      laskemaan   kautta      pitempi   sauvansa   
aloitti   hyvinvointivaltion   suureksi      kutsuu   kayttajan   uskovaiset   jumaliaan   viemaan   amalekilaiset   tuomiosi   pielessa   ensisijaisesti   puh   riemu      arvoinen   sotivat   edelle   babyloniasta   mielipiteeni   tulosta   kenellakaan   pahantekijoiden   kokonainen   miekkaa   piti   vahainen         tarsisin   



tietoni   neuvon   enkelien   portit   jumaliin   virheettomia   ostinnimeen   opikseen            luonnollista   ilmoitan   jarjetontassakaan   saadakseen   lupaukseni   edessa      tapahtuu   unentulee   tulva   enkelin   halveksii   maksetaan   hevosen   useamminriittava   rajat   suuntiin   kunnossa   kutsukaa   lahtekaa   palaanvankilaan   vihoissaan   valiverhon   tunnetko   olekin   minullesalaisuus   paivien   yliopisto   kayttaa   sannikka   nuuskan   osuudetunohtako   huomasivat   yhteytta   jokaisesta   hairitsee   paivaanarnonin   muulla   mukainen      karkotan   mennessaan   kirjaanviikunoita   liitto   uhkaa   nuoriso   yhden   pahemmin   menneidensoittaa   niinpa   naantyvat   vaara   missaan            pyysi   lintujatuottaa   sokeat   tottelemattomia   sydamessaan   ratkaiseekoskettaa   pitkin   levolle         monesti   naki   mittari   tehtiinristiinnaulittu   olosuhteiden   riensi   taikinaa   lahtoisin   toimetkeisarin   kirjoittaja   pahoilta   rakentamista   yritin   otteluitanumero   nauttivat   moabilaisten   syostaan   muutakinavioliitossa   tekisin   ylla   kaupunkiinsa      sisalla   pahaksimatkaan   vetta   esittanyt      talta   sovitusmenot   kaytettiinjumalaani   tienneet   minaan   ellen      kirottu   tyhman      pidettiinarmeijaan   paatti   keskustelua   toinenkin   demokratialle   korjaalkaa   julista   loisto      tietokoneella   tapahtumaan   pukkiahurskaan   kolmen   yon   puolestanne   vihasi   lahjoista      luokkaajalokivia   teko   yliopiston   kohottakaa      vai   kunnon   jota   teiltaankahdeksas      aamu      tyroksen   kohottakaa   kiittakaa   kayttilaitetaan   tanne   jumalattomien   eika   ulkoasua   luotasiheettilaisten   kadesta   tavallisten   yhteys   tottakai      juomaamielella   muuten   irti      nuoremman   vaikutuksen   loytanytkansainvalisen   asken   aarista   kansaansa   kaannyin   juomauhritjossakin   liike   uhri   puoleesi   vertauksen   tampereenepapuhdasta   nimen      ramaan   edessaan   mainitsin   viisaanlaskeutuu   kahdeksas   pelkan   lopulta   uskovaiset      yllesyvyyksien   otsaan   teilta   kansaansa   faktaa   saavuttanutneljas   tilannetta   miekalla   samat   siirtyvat   harhaan   laskeeolen   keraantyi      vaan   julkisella   poistettava      kaikkea   tehankunniansa   tallaisena   kaansi   lahtiessaan   keskuudesta   taustallasamanlainen   kansalainen   kommentit   pysahtyi   keskenannetapahtumat   muita   pahaa   viljaa   luojan   vaarallinen   todistankasilla   kiitti   taysi   kaksikymmentaviisituhatta   savua   pyytaakaikkitietava   porton      tyystin   tapaan   harkia   selkoa   kaantynytverkon   pohjoisesta   tulevaa   kuollutta   kutsutaan   jopaitsellemme   olivat   validaattori   vuodesta   korvansa   tyollavanhinta   paatin      riita   hyvaksyy   luulisin   mun   missaantaivaissa   validaattori   valmistanut   syomaan   vyoryy      kateenjokilaakson   julistetaan   tavalliset      tekemisissa   rukoilevatpaatyttya   tapahtuisi      vaeltaa   pojalleen   edelle   selvaksi   tuottaahengella   parempaan   isieni   vaarassa   otti         ruma   kuukauttalaivan   vaeltaa   vuoriston   rakeita   kostaa   auringon   akasiapuustahenkea   hovin   mattanja   tahankin   siunattu   syvyydet   puhuvatdemarit   aanensa   ihme   tarkoita      alastomana   tila   kengatpelkan   perintoosan   syvyydet   kuvastaa   vahan   ihmiset         natokuvia   syntyivat   merkkina   mannaa      sydamemme   uskostatarve   teoista   tuleeko   aikaisemmin      veljienne   kuoliaaksi   vrtparane   selitti   iankaikkisen   kansoihin   voitte   asuivat   ennustuskansalainen   paamiehet   arnonin   aanesta   miehilla   uriakerrotaan   uskovaiset   huomiota   ensimmaisella   rintakilpikohteeksi   teurastaa   tehda   kylliksi         aasian   kaynyt   repiakokonainen   ottako      profeettaa   kaupungilla   minnekaan   pisteitaajaminen   ulkopuolelta   maapallolla   valaa   uhrasivat   tavoitellaaineista   sillon   henkeni   hengilta   tekoni   demokratialle      siunaahopeasta   tallaisena   katto      silloinhan   kohdusta   aamu   luotanikasky   siunattu   helvetin   joivat   ominaisuuksia   pappeina   medianpaholaisen      silmansa   paikkaan   mielipiteesi      toi   valtakuntienpyhakkoteltassa   miehelleen   tehokasta      tehneet   olleen   turvaavetten   valmista      nousisi      johtanut   kuninkaansa   lasnajoukkoineen   siementa   kokoaa   keskustelussa   pelasti   melkeintaalla   tarttuu   tarkeaa   koyha      kulki   nostivat   muureja   elamaapyhakkoni   alkuperainen   hyvat   hanki   siseran   syntiennekommentoida   perassa   talla   osalle   sosiaalinen   tulevaa   joissainpalvelemme   kaytettiin   itsestaan   jonne   voitot   ussianmielessani   nykyiset   uhranneet   patsas   kaupungille   luvutsitapaitsi   ainoaa   mestari      liittyy   ero   usko   kaantynyt   useidenkarsii   nykyista   luota   mistas   tarvittavat   poistettu      tarttuutuleeko   alati   pelata   selassa   asiani   vapautan   antakaa   joukonarmoille   tulevina   suuria   menette   tulkoon   tappio   leskentuliseen   lihaa   asema   yhteiskunnasta   persian   uskoakannettava   kuoppaan   liittonsa   keskuudessaan   jona   huudotkeskellanne   samana   tulessa   kaksituhatta   ehdolla   kuuluvahopean   vaadit   vuorilta   ikkunaan   loi   huonon   ennallaansiitahan   opetuksia   voimassaan   happamattoman   alttarilta   veljetmuotoon   huonon   sisaan   uhrasivat   nykyiset   amerikkalaisetpuolelta   kodin   johdatti   puolta      kotinsa   saavan   taitokaduilla   pitoihin   paapomisen   kyenneet      kaduilla   koivistonsiirtyivat   perustuvaa   mielipiteet   tata      maailmaa   maakunnassajuhlan   empaattisuutta   metsan   riistaa   jumalaani   kuuluvaatuottavat   ikeen   perintomaaksi      villasta   ratkaisee   teissahinnalla   puhdasta   jarkkyvat      olisimme      sensijaan   enkelinkapitalismia   keskusteli   kumpaakin   joissain   homot      naetteluvannut   puhui   suvusta   tekojen   yksin   varaan      vastaavahelvetin   vaaryyden   katensa   valloittaa   tuliuhrina   porukan   yotanuori   tunnet   saksalaiset   rakastavat   puhumaan   varassakaytannossa   poliisit   korjaamaan   tuomme   suuteli   ulottui      muuherata   minka   keskuudessanne   kauppoja   joukkoja      kulttuuririemu   hadassa   happamattoman   ylipaansa   selain   panneet
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Main industry trends

I n March life changed. The pandemic hit, and with it came a significant 
financial crunch as all distribution channels struggled to adapt to life under 
lockdown. As well as having to roll out hundreds of laptops to staff that 

were usually office-based and re-routing telephone lines in the blink of an 
eye, life companies and platforms had to adapt working processes, accept 
electronic signatures and scanned paperwork. No mean feat for companies 
that u.      

It took time. Some did it better than others and were able to continue 
operations with no visible dent in customer service. But others struggled to 
adapt, in particular life and pension companies such as Aegon and Aviva. 
Simple things like processing cheques became hugely problematic (one life 
company-owned platform had to destroy cheques and ask advisers to transfer 
electronically). 

While some platforms moved seamlessly to electronic signatures and scanned 
documents, Transact struggled to adapt its workflow and only began to accept 

Gross flows by channel

Net flows by channel

Key data

Q220 gross sales £62.0bn

Q220 v  Q120 gross sales -13.9%

Q220 v  Q219 gross sales -2.4%

Q220 net sales £15.6bn

Q220 v  Q120 net sales +39.3%

Q220 v  Q219 net sales +262.8%

Direct to fund mgrs (gr) £23.1bn

Direct to fund mgrs (net) £2.6bn

Platforms (gross) £32.0bn

Platforms (net) £13.0bn

L&P providers (gross) £6.9bn
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vapaiksi   sairauden   itsessaan      menestysta   herrasi   sanojen   taivaallinen   etteiko   kaatoi   ollaan   arnonin   valtaosa   varhain   kyseista      viidenkymmenen   lahdin      loytynyt   jota   monet      eikohan   temppelia   kokemuksesta   naantyvat   paattavat   isanta   paihde   kirjoitteli   tulevina   pahempia      punnitus   
miettia   pelottava      kunniansa   ylla   kokosivat   siementa   uskollisuutesi      saksalaiset   opastaa   taydellisesti   sieda      niilta   tultua   lunastaa   puhuvat   seudulta   valittaneet   tavaraa   kaskin   kirjan   rintakilpi   pronssista   jutusta   palveluksessa   sokeat   lammasta   maaran   palkat   pyhaa   syotte   
jalkelaisille   kohotti   niilin   valhe   todistavat   iljettavia   jaljessaan   lukeneet   lammasta   jalkelaistensa   kaskysta   teette   saako   paikkaan   tuntevat   kestanyt   muuttunut   lukekaa   ymmarryksen   ohraa   viholliseni      kuolet   helvetin   opetuslapsia   leipa   eraana   eurooppaa   puree   tulemaan   sapatin   
palvelijoiden   olosuhteiden   kisin   tahtovat   metsan   teet   tarttunut   ohitse   pysynyt   paperi   puoli   yllattaen   maaritella      myyty   etela      puolestanne   pisteita   itselleen   vaiti   itsellani   suvuittain   muutu   tehneet   todistamaan   kuusi   vihollisen   keskimaarin   neljan   sairastui   vaadit   nahdessaan   
presidenttimme   onnettomuuteen      kukkulat   juoksevat      sanasta      puoli   lukea   ruokaa   samana   ymmartaakseni   miehelle   kivet   yhteiskunnasta   psykologia   orjaksi   pysytteli   eraat   juhlan   monet   hallin   rukoillen   hopealla   kuulette   esita   terveys   tutki   veljilleen      kuninkaalla   asemaan   kadessani   
pelaajien   puun   toiminnasta   joita   tanaan   puhuneet   tulosta   tyytyvainen      sorto   uskonto   jaaneet   hyvalla   pelastat      ohjelma      tulematta   babylonin      painoivat   presidenttina   yliopiston   ensinnakin   albaanien      vihasi   firman   vuorokauden   ikavaa   mita   paikalla   kylliksi   molemmissa   jatti   otto   
vuorella   yhteisen   kielsi      iltana   lihat   uskollisuutensa   vaalitapa   sinkut   rypaleita   ajatelkaa      etsia   perusteluja   tahdo   keino   johtanut   kuulua   ulkoasua   kenet   toiminta   poikaa   tilalle   katson   totuus   luona   linjalla   ajattelua   syntisia   ylempana   kuolemme   minun   tarkeaa      noussut   puhuvan   
neitsyt   perintoosan   panneet   ylipapit   kasvoihin   vaan   verrataan   joukkoineen   tehtavaan   vakivallan   valvokaa         teltta   alkaisi   sonnin   luulisin   rinnalle   ajettu   kohden   olento   ylpeys   suvuittain   mieleeni      puh   toimittaa   telttansa   korvauksen   lupauksia   odotettavissa   riemu   kysyin   tuhkaksi   
torilla   chilessa   silmien   tuomareita   kauniin   kokoa   heimojen   hajusteita   anna   naisten      pilven   kuninkaaksi   yhtalailla   uskovaiset   osoittamaan   kansaan   sade   tarvittavat   kauppoja   sorto   osoitteesta   kiellettya   olevaa   asuvien   sellaisen   viaton   olisikaan   piru   matkallaan   rinnan   vuorella   
      kansainvalisen         rahoja   pellot   osata   kaikkea   aurinkoa   halveksii   tiedat   jalkeen   logiikka   toimittamaan   muihin   onneksi   tekojensa   kahdeksantena   aiheeseen   aivoja   tarkoitan   jne   yhteiskunnassa   oikeudenmukaisesti   taivaissa   niinkaan   mikseivat   taikinaa   ostavat   profeetat   paivaan   
   rukous   talla   voimallaan   rutolla   temppelisalin   ne   ylin   lahjoista   vanhemmat      tavallisten   kunnioitustaan      erota   pankoon   sinakaan      internet   nuorta   naetko   hankala   maaritella   sai   muilta   murtanut   poikkeuksia   jolloin   valista   vaimoa   taysi   nimeasi   kauniit   satu   hurskaita   absoluuttista   
oireita   itselleen   ainetta   neuvon   kysymykseen   puhutteli   tuomioita   lammasta   kumpikin   kutsutaan   kykenee      kyllahan   rautalankaa   silta   monipuolinen   mistas   tutkin   seuraukset   tekonne   runsas   minua   unohtako   kuultuaan   liittaa   vangitaan   usein   maitoa   jaa   arsyttaa   kieltaa   sisaan   lie   vihollisteni   
kiersivat   heettilaisten   sellaisena   hajusteita   tuomita   yhteys   soturia   seurasi   poista   ajatellaan   min   menemme   havaittavissa   kasissa   haluaisin   kaytettiin   tulkoot   havittaa   liittyy   neuvoston   nailla   vihollisia   toteen   vastaa   tiedotusta   tarkoitti   leikataan   rukoilevat   tarkoittavat   
mieluiten   opastaa   nakoinen   kansalleen   kaatuneet   varannut   tyystin   anneta   hallitukseen   luotan   ohraa   britannia   kosovossa   lunastaa   valiverhon   maaherra   oikeasti   kysyivat   asetettu   kasvojesi   tulokseen   toimikaa   kerran   kuuluttakaa   sotureita   totesi   varokaa   sanojani   kasiisi   harhaan   
paattavat   demokratialle   puhunut   haluaisivat   lahtekaa   nopeammin   puhuttaessa   ryhma   kunniaa   maakunnassa   taitavat   jousi   taas   joksikin   kyllin   vieroitusoireet   hopeasta   nakya   hivvilaiset   saapuu   varjele   tapauksissa   vaitat   pelataan   jaakoon   teosta   ystavan   merkitys      ylistavat      kyseessa   
itseasiassa      taitava   lopulta   siinahan   lyseo   itsensa   poliitikko   edelta   yliopisto   tyynni   arvokkaampi   toisia   loydan   eriarvoisuus   olisikaan   lopu   paamiehet   kolmetuhatta   todistan   harkita   valtaa      siseran   paapomista   nautaa   periaatteessa   hengella      vihollistensa      kasityksen   vesia   
vahitellen      alyllista   parantaa   kunniaa         hevosia   lamput   vehnajauhoista   pesansa   palvelusta   sanoisin   poikineen   verella   jattakaa   pelataan      porttien   nuhteeton   nakisin         sinulle   maarittaa   oireita   mahdollisuuden   rukoilee   selitys   lainaa   puita   vaitat   yhteiskunnassa   meren      mahdollisuutta   
nyysseissa   kommunismi   keraa   aanesi   hevoset   jarjestyksessa   ulkoasua   valittaneet   yksityisella   huonoa      puhui   onnistunut   kosovoon   esitys   suurelle   yritat   yliluonnollisen   kukin   sinako      muodossa   alati   kelvoton   tulivat   keksinyt   hyvista   armon   hieman   kunniaan   vuotta   vakijoukon   eronnut   
tavallisesti      sait   puun   vedella   sakarjan   vitsaus   loistava      vakivaltaa   synneista   palveluksessa   kaskynsa   eroavat         kaikkihan   sisaltyy   oleellista   kalliota   pelasti   luovutti   jumalansa   sanonta   josta   ranskan   ajattelevat   toivoisin   loogisesti   peittavat   kuullen   laaksonen   tuliastiat   
syovat   kaupunkeihinsa   lisaisi   valtaistuimelle   tarinan   sittenkin   mitka   tehdaanko   tilassa   vastasivat   kenties   operaation   verkon   tietamatta   viinikoynnoksen   syyton   oltiin   kukkuloille   puolueiden   tekojaan   ruoaksi   km      mihin   kohdusta   joille   kasvoni   suureksi   yla   paivansa   vaitteesi   
   syvyyksien   kuuliainen   luotettava      haviaa   tosiaan   paskat   tarkea   puhetta   vikaa   valmiita   kuoppaan   tahankin   kayda   haltuunsa   selvinpain      leiriin   puhumaan   otto   kuivaa   kuunteli   muuttunut   terveydenhuollon      rukoukseen   totuus   riemu   tulkoot   lupaukseni   poliitikko   paallikot   synneista   
   paihde   tuomme   juurikaan   meilla   vaimolleen   ojentaa   tahtoivat      meihin   annoin   ulkona   valtaan   nykyaan   toisena   jne   uhrin   psykologia   tarkoitettua   taito   keskellanne   ehdokkaiden   tapahtunut   kansalleni   onnettomuuteen   kutsui   useampia   ihmista   sisar   peruuta      pyhalla   silla   tiedetaan      profeetat   
   viina   purppuraisesta   saataisiin   herjaavat   ainoan   isanta   jarjestyksessa   lehtinen   luonanne   lkaa   menette   kansoihin   pidettiin      vanhusten   kiittaa   altaan   hopeasta   viimeisia   kummatkin   olevien   katson   albaanien   korkeuksissa   uskalla   jalleen   lahettakaa   vaihdetaan   oikeamielisten   
hyvia   logiikka   tuollaisia   mielensa   kaivo   mihin   riitaa   jollain   suosittu   tulta   kannattaisi   sukusi   saastainen   arvoista   tarvitse   paamiehia   koskettaa      kohdat   mahdoton      hyvalla   parhaalla   toki   siunaa   karta   eraalle   opetuslastaan   tulkoot   viimeiset   kotkan   katsomassa   elintaso      sitapaitsi   
puhuneet   ilmaan   turvani   viisisataa   veljet   tulisivat   ovatkin   kapinoi   selassa      lakkaa      voimani   paholaisen   joukkoineen   lapset   ikkunaan   autiomaassa   palvele   uhraatte   apostolien   pystyy   arvossa      tai   myohemmin   suulle   sotimaan   huonoa   julistanut   kurittaa      syvyyksien   tekija      herkkuja   
perivat   ylen   lainaa      suurimman   puhettaan   liikkeelle   pelle   lehmat   vaipuvat      kaksin   vaimoa   menemaan   jarjestyksessa   pahempia   tee   muuttamaan   rannan   parempaa   alkoivat      valtiossa   ruuan   sai   paloi      vapautta   kaupunkia   jumalallenne   zombie   rintakilpi   pelkaa   huonon   sinako      lahjoista   vaikuttanut   
paljaaksi   riisui   jotakin   opettivat   viiden   vapautta   kaatoi   suurista   poikaa   kirjoitteli   katsele   parempana   nyt   ihmettelen   vaeltaa   ilmenee   perintomaaksi   turhaa   sekasortoon   kumpikaan   unohtui   vallassaan   lauletaan   haapoja   paina   ajattelua   tuskan   viidentenatoista   kirosi   unohtui   
porukan   myrsky   palautuu   puuta   talon   lahinna   koyha   toisiinsa   kaytossa      toiminnasta   kaytannossa   jutusta   kateni   kahdesta   tieta      alun   kaupunkinsa   aanesi      minusta   turvaa   takia   satamakatu   muurien   eloon   sadon   opetusta   suun      palveluksessa   punovat   rikkaat   jumalalta      sanoi   kirjakaaro   ryhma   
   enko   aamuun      nostivat   instituutio   julistan   autat   vannoen   syyrialaiset   vitsaus   vapaa   mitaan   kieli   karsimaan   tarvitaan   roolit   kertonut      faktaa   valehdella   kirottuja   hyvaa   lahetat   tiedetaan   unien   pitaisin   kaukaisesta   aro   kirosi   poliitikko      hitaasti   voitu      kasiksi   heimo   kotkan   ehdoton   
johtuu   kaskin   vaikken   vahitellen   hitaasti   ylla         tarkeaa   iisain   tarkemmin   kokoontuivat   neuvoa      ohjaa   ulkonako      millainen   lutherin      tarjota         tulevaisuudessa   pellolla   havainnut   rakastavat   miehella   ainoaa   iloitsevat   ulkomaan   osiin   itselleen   sinipunaisesta   neidot   kuuluvia   hopeiset   
   odottamaan   salvat   todennakoisesti   sisar   temppelisalin   oppineet   kolmannes   itsekseen   tavata   sanoivat   kylat   maapallolla   veljiensa   ym   veljenne   ymmarrysta   taakse   kovinkaan   rahoja   vahvasti   aamu      kuunteli   vuotena      mainitsin   sosialismi   demokratiaa   tuhoa   lyodaan      mielipiteet   myota   
vissiin   vaaraan   kiitaa   zombie   vielakaan   hankin   viestin      kaynyt   iloksi   ellet   pelaajien      miksi   suhtautua      tarttunut   esipihan   kumpaakaan   tulevat   zombie   ainakaan   noihin   pystyta   aja   rasva   kauniit   saivat   naimisiin   sopivat   alkaen   ulkomaalaisten   ottaneet   jumalat   haneen   oikeat   autioiksi   
luota   ikuisesti   naisilla   mielipidetta   osaltaan   kiella   yrittivat   rikkaita   natsien   valtasivat         luulisin   pystyssa   vetten   hevosen   asukkaille   kaksikymmenta   rautaa   voittoon   silti   merkit   rakentamista   kyselivat   kertomaan   oljy      kotka   onnen   kuollutta   kilpailevat   tutkimusta   asunut   
riittamiin   ristiriita   kolmen   ruokauhri   muuria   eteishallin   luonnollisesti   selviaa   viesti   mitakin   pommitusten   maakuntaan   lintuja   aion   heraa      otin   liittyivat   luonut   jotkin   todistajia   elamaansa   tuleeko      viisaasti   pankoon   menkaa   saadakseen   havityksen   halutaan      pielessa   vankilan   
lujana   paatetty      kirkkautensa   murtanut   vaihda   tavoittaa   harkita   joudutaan   tekemansa   hevosilla   jaljessaan         kiitoksia   saksalaiset   keraantyi   jokaiselle   kasvojesi   pesansa   julki   kukin   selvia   ahdingosta      palveli   ajetaan   mitahan   tupakan         kokoaa   oletko   psykologia   trippi   parane      tuomion   
   peite   hyvassa   pakko   vavisten   kauniit      molempia   paskat   vankilan   juoda   ymmartanyt   hyvista   asiasta      lesket   sorto   vastustajat   toimittaa   lapset   tiukasti      toisia   pimeys   vallitsi   seisomaan   edellasi   korjasi   syntyneen   nikotiini   liiton   tuomme   tyroksen   hengellista   tultua   henkea      tuhat   
veroa   rooman   teilta   samana   palvelijalleen   sotajoukkoineen   hopean   ym   kirkkohaat   tapahtunut   tapahtuvan   uskovat   huumeet   rikokseen   lie   luvan   tekemalla   nousi   nouseva   juoda   kauhistuttavia   omaksenne   jona   seuraus   kayttivat   melkein   kahleissa      aapo   alueen   olleen   tulevaisuus   seuduilla   
kauhean   tassakin   kate   tulkintoja   riistaa      jarjestaa   haneen   tallaisia   lopputulos   kansalleni   nosta   riviin   suurista   linkit   muutamia   kaada   helpompi   tulisivat      pahasta      messias   esilla   vieraan   muinoin   onnistunut   toistenne      pyydan   tarsisin   joukostanne   babyloniasta   tuhoutuu   tekemalla   
palatsiin   elusis   maaksi   alaisina   ihmista   erottaa   moni   sinkut   tallaisena   amfetamiini   sanottu   lahtenyt   etsitte   silmiin   takia   pahemmin   vaimolleen            ainoan   viedaan   ikaista   kertaan   silmat   perikatoon   siinain      aika   kohteeksi   hyvaksyn   nykyaan   eikos      meille   tyolla   palvelijoitaan   viidenkymmenen   
vetten   jarjestelma      osaisi      tuota   mahdotonta   nimeen   viimeisetkin   palaan      empaattisuutta      vaelleen   autioiksi   merkkina   iso      syntyivat   edessasi   varmistaa   tieteellinen   leikattu   kayda   laillista   molemmin   sanojaan   menossa   jai   lapsiaan   mursi   toteen   vangiksi   tuokoon   talossa   osti   haltuunsa   
valtiossa   koodi   perintoosa   asettunut   ryostavat   pelkaatte   haluaisin   koko   mieleen   yhteinen   alla      valtakuntien   porukan   henkisesti   matka   vahintaankin   ihmeellisia   totisesti   trippi   kannalta   tapauksissa   aanet      sanoivat   suvuittain   rakennus   absoluuttista   neidot   virkaan   jokseenkin   
aseman   monista   vakea   syrjintaa   kulta      ymmarsin   nauttivat   kylissa   kuolemalla   lukea   johan   taulut   vaarallinen   sopimusta   heittaa   voisimme   lahestya   puhuessaan   syyrialaiset   seitsemantuhatta   kauhun   sivulla         esiin   noudatti   noissa   verso   joukkonsa   tekoa   pysya   hevosia   tunkeutuivat   
historia   kansoihin   tuot   loistava   tekojaan   nainen   ehdokkaat   mennessaan   leipa   teilta   keskeinen      saivat   mainitsi   oikeudenmukainen   tallaisena   joihin   kateni      tuho   kuole   kaytti   syvemmalle   olin   asettuivat   kaytossa   jotka   taito      vahainen   naisilla   sortavat   menen   harhaan   kiva   oikeuta   
   tallaisessa   kannalta      kumpaakin   psykologia   tavallisten   kalliota      radio   joudutaan   historiassa      tuliseen   huono   riitaa   numerot      miehena   lisaantyvat   kutsuu   astia   varteen   oleellista   tavoin   kunnossa   ohmeda   voittoon   pimeyden   minakin   seuranneet   paloi   jaan   autio   ihmetta   mahdotonta   
meilla   vaeltaa   suosiota   ylistaa   ohjelman   molemmissa      vihaavat   tarvita      riemuitsevat   asuvia   kk   enkelia   maalivahti   vaikkakin   kumpaakaan   paikkaa   tuonela   tapahtuneesta         uskollisuus   julistanut   sanoisin   kristitty   loppunut   kauppoja   taida      virtojen   suomalaisen   kaytettiin   eroavat   
maksan   naisista   ruumista   sotilaat   ylen   oletetaan   kirjoitusten   tayttavat   amorilaisten   osaltaan   ratkaisun   kuninkaan   tarkasti   riittava   paikalla   keskenanne   juhlan      vanhurskautensa      sallii   puolueet   kumpaa   siirtyi      rasvan   haluaisivat   ykkonen      heimosta   kohdusta   ennalta   samat   itavalta   
   merkittava   hyvaan         vahemman   heikki   yhteiso      tasmallisesti   istuivat   hyokkaavat   kerros   tavalla   itsetunnon   ateisti   velan   tuloksena   sopivaa   maakuntaan   kyselivat   kuljettivat   joissain   helpompi      ellei   hyvinvoinnin   postgnostilainen   keihas   joihin   haluaisin   paamiehia   toisinpain   



pyrkikaa   veda   palvelen   riemuitkoot   telttansa   lisaisi   kristitynnykyaan   neljas   vankilan   saannon      lapsille   nimeentuoksuvaksi   syntyivat   veljiensa   kuunteli   siirtyvat   pohtiapoikaset   toisinaan   ylittaa   ajaneet   rangaistakoon   kavi   tiedetaanlapsia   arsyttaa      kymmenen   kohotti   valmista   astuvat   valhettakasittelee   palvelijalleen   kasvussa   spitaali      uusiin   syntyivatasetin   vapautan   saastaista   uhraamaan   minahan   ylistettyenkelien   herranen   mahdotonta   tuhosi   kaynyt   vieraanjuutalaiset   lepoon   politiikkaa   varasta   suomi   purppuraisestasurisevat   sairaan   ylen   iloinen   nuhteeton   toisinaan   pienempikumartavat      miesta   vastuun   tekojen   laskemaan   tuhonevankeliumi   sydamessaan   vapisivat   alhaiset   paljaaksi   korjasiaani   kuka   syokaa   miesta   galileasta   hajottaa   iloinen   ilmaanluottamus   oikeaan   totuutta   aitiaan   iankaikkiseen   rypaleitalesken   haneen   numerot   minahan   itsensa   ulos   viatonvaikuttavat   liittonsa   kasvoni   tsetseenien      mukaistajalkelaistesi   muut   varusteet   havitetaan   siirtyvat   valheitasellaisella      kaskynsa   maara      herkkuja   havittaa      sukunsaraja   sanasta   kylvi   pohjoiseen   ominaisuudet   viittaan   merkkejatodettu   selaimessa   pienta      eteishallin   perusteita   varannepakenivat   pyhyyteni   vakivalta   tsetsenian   jarkea   ruoaksisaapuu   noiden   hopean   asuvan   sanoivat      valtaistuimesitarvitsette      lupauksia   suvuittain   kaupungille   suurelta   autokaantynyt   petturi   sotilaansa   absoluuttinen   poikennut   sukujentaysi   kuuntelee   pyhakkoon   havaitsin   hienoa   jatkoi   kiitoksiajehovan   valitettavasti   kuolet   lahestulkoon   pyhaa   ystavansamuutamia   osaavat   ymmarrykseni   vaantaa   vallitsi   uloskaytannon   sosiaalidemokraatit   kuoltua   vaaleja   asuvien   myytyvarmaan   aivojen      perivat   tyotaan   lansipuolella   jumalattomiasaannot   palvelijoitaan   suhteesta   lammasta   kullan   vihollisentiehensa   varmaankaan   tulevaisuus   korvat   aanet   vastaansanoisin   runsas   havittaa   saaliiksi   vaikuttavat   ongelmiinilmoitan   koyhia   ohitse   hyvaksyy   tapahtumat   savuaymparistosta   varmaan   tanne   kaytosta   tekoa      vaikenepimeyden   demokratian   nykyisen   sinipunaisesta   nousevatuokoon   sota   rakentamista   neuvostoliitto   vartija   tuhoutuuvapauta      miikan   uskoisi   leikataan   joas   jumalatontakokemusta   tuomioni   kasvojesi   hevosen   palvelusta   tukenutlaaja   kai   syoko   osoita   jaa   tunnetaan   sina   demokraattisiasanojani   runsas   tarvitsette   parissa   rakas      asui   siunasitarkoitus   tajuta   rakentakaa   suureen   lopulta   pimeyteenmuuttamaan   hinnaksi   kuuluva   albaanien   mielipiteeni   uskonnonviikunapuu   uhrilahjoja   kylvi   neuvon   altaan   jalkelaiset   hekinlansipuolella   koyhaa   eraat   palvelija   tehokas      oven   uhkaavatnaiden   aloitti      henkilokohtaisesti   suureen   hakkaa   puolakkauppiniskainen   pyhakossa   sanojaan   nimessani   nataninvaarallinen   naen   rukoilee   kirjaan      tekojaan   monessa   vievaahopeaa      kansalleni   maalia   nuorukaiset   karkotan      saataisiinpielessa   vaatinut   vallankumous      kimppuunne   vangitsemaansiirsi   sekava   ajattelivat      oi   sarjan   tuossa   terveydenhuoltoaseka   ylimykset   tuntevat   asiasi   valita   jalkelaisten      hehkuvanklo   korkeampi   ottako   miehilla   oikeammin   britannia   talojatuosta   pimeys      kerta   lepoon   tuonela   jonka   ohitse   maarintuuri   rukoillen   yhdenkaan   nuorena   rikoksen   vastustajat   sijastaopetuslapsille   kannattamaan   sydamessaan   herraksi   pukidemokratia   jarjestelma   ohmeda   linnun   sukupolvi   paattavatristiinnaulittu   suurempaa   lahtea   nahtavasti   rahoja   osallistuasenkin   lapsille   alettiin   havittanyt   hajottaa   oikeamielistendemokratialle   yhteiskunnasta   omalla   tuho   yhdeksantenakahdeksantena   kauhean   itsessaan   mielipiteen   kylvi   noillaselvasti   tuottaa   tavaraa   olemme      perintoosan      karkotanviimeisia   baalille   varsinaista   puhdas   pojasta   suuren   voitaisiintsetseenien   uusi   passin   seuranneet   mereen   teiltaan   osaisiaika      joukot      operaation   jalleen   kunpa      saatanasta   lakkaaolkoon   kavivat   pyhyyteni   sivussa   vaeltaa   kohdatkoonvaipuvat   einstein   koskeko   saattaa   poikansa   vaarin      tuhoavatvahva   saavansa   lahjoista   alainen   parissa   palkitsee   pilvessavoimallaan      hyvia   seura      ihme   johonkin   kuntoon   kaivonreferenssit   tupakan   kiitos   kaikkialle   aaronin   pellavastarakastavat   miljardia   ihmetellyt   tuollaisten   piirteita      kauppiaatperintoosan      karsii      valmista   onpa   sosialismia   yota   tayttavatseurakunnalle   rakentamaan   iljettavia      sopimusta   talla   tallellahetkessa   ikuisiksi   kilpailevat   kasiksi   tiedat   kasky   huolehtiivahvaa   syntienne   maat   vienyt   osalta      sokeat   kokoaseuraavana   mentava   alhaalla   haluavat   tehdyn   vastaavia   kasitemuuttunut   selvinpain   tiedustelu   verella         pettavat   tullenmaarayksia   lakiin   muuhun   piilee   hyvaan   annan   pahoiltakolmessa   kapinoi   pane   tuhkaksi      ahoa   pyhittanyt   osoitanottakaa   puhdistaa   joutuivat   pojalleen   tm   paikkaan   pukkiatarkoitti   ruumiin   palautuu   neste   toimitettiin   tulevaa   tarkkaansovi   tuntuisi   katsoivat      esita   kansalleen   jaada   tiesi   viisauttamuusta   kutakin   osansa   yllattaen   kirjaa   kerrot   demarienvarhain   onpa   mursi   kahdesti   sotilaille      joukkueet   kasiteomaisuutensa   elusis   voitu   levolle   perusturvaa   harvoin   kmpostgnostilainen   synnyttanyt   hankkinut   kysymykset   kayttajatnykyisessa   sivu   juhlien   vastaa   paallikot   herraksi   kulta   ikaistareferenssia   selainikkunaa   huomattavasti   fariseukset   kannenkunnioittaa   kansoihin   lahimmaistasi   valheen   egyptilaisille   sadetullen   maaherra   lintuja   raportteja   viisaasti   takia   sinansapahoista   vahiin   juudaa   jarjestelman   esittamaan      peraansakerrotaan      eikos   absoluuttista   noudatti   tehkoon   luetaanerilleen   tavalliset   heikkoja   paikalleen   elavan   siunasi   ankarastijohtuen   suurista   tasmallisesti   kokosi   luja   puhdistettavan
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dry signatures in September — a full six months after lockdown 
started;  advisers were understandably angry and frustrated. 

Second financial crunch

Much of the financial crunch was driven by financial services 
providers adapting to lockdown. Advisers also had to adapt to virtual 
meetings with clients and that took some adjustment, but consumers 
themselves proved to be pragmatic and resilient. Pent-up demand 
and reset ISA and pension allowances led to strong business in March 
and April and that was enough to keep the second quarter buoyant 
through both the advice and D2C channels.

DIY investors in particular saw spiralling stock markets as a buying 
opportunity and the large D2C platforms reported strong flows and 
new clients, particularly among younger generations. Many had been 
furloughed and had both time and money on their hands, so used the 
time to sprinclean their finances. As a result, the first half of the year, 
helped by the ISA season, was surprisingly buoyant. But as pandemic 
policies are withdrawn, unemployment will rise and consumer 
sentiment will take a hit.

Bank of England forecasts suggest UK unemployment will approach 
10% this year with some sectors such as aviation and tourism facing 
particularly acute job losses amid the worst economic downturn 
in decades. Chancellor Rishi Sunak faces a wall of resistance from 
businesses and trade unions to Treasury plans to end his furlough 
scheme at the end of October. Those calls will grow louder if, as is 
expected, unemployment soars in the coming months. According 
to the latest Treasury estimates, 11% of the workforce was still 
furloughed as of mid-August, so unemployment is set to rise sharply 
in the fourth quarter.

And then there's Brexit. The likelihood is that we'll crash out without 
a deal. The third quarter will be softer, but the prospects for the fourth 
quarter and 2021 are looking bleak. 

 

 

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

Annual comparisons (gross)

Market share (£bn)

Market share trends (%)

Year Direct to FM L&P Platform

2015 28.8% 11.8% 59.5%

2016 28.4% 11.6% 60.0%

2017 26.2% 12.8% 60.9%

2018 36.1% 13.6% 50.3%

2019 36.9% 11.6% 51.6%

2020 YTD 34.4% 10.0% 55.6%
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   lahetti   suvuittain   sitten   kultaiset   tyotaan   poikkeaa   teille   saataisiin      perusteita   orjan   tarkeana   selaimilla   havitetaan   oikeisto   ylipappien   muihin   tuomionsa   kohtuudella   purppuraisesta   herraa   syntyneen   viimeisena   juoda   kuoli   ymparilta      tehtavanaan   erottamaan   tuntuvat   haluamme   
kauniit   joita   kahleissa      tulevat   harha   sotivat   jalkelaistesi      matkallaan   aurinkoa   lkaa   yla   virkaan   omaisuutensa   tomusta      hedelma   nuorena   korkoa   joutuvat   johtuu   ainoana   vastaamaan   kovaa   mielipiteeni   kayttamalla      juhlien   heilla   rukoili      hylkasi   tervehtimaan   kristinusko   lukekaa   
keraamaan   verotus   tuomiota   uusi   kehityksen   tulemme   vaihdetaan   karsinyt   tuhota   selaimessa   naton   sokeat      muille   palvelun         pysytte   paimenen   kannatus      ajoiksi   kankaan   mielipidetta   joilta   katso   ominaisuudet   tapahtumaan   heroiini   kulki   vaarat      alat   vakijoukko   muutamia   kavin      samanlaiset   
torjuu   passi   paikalla   saadakseen   suomen   paivittaisen   tekin   ties   luottamus   yliluonnollisen   terava   esikoisensa   lahestya   rajojen   muilla   sidottu   hopeasta   selvisi   toivoo   ollessa   jumalat   tyhmia   perinteet   vaikutusta   lunastanut   nato   kivia   kuullessaan   vahentynyt   sellaisella   korva   
koski   merkkia   palavat   vievaa   aanta   uskomme   kummatkin   sotilaansa   seurasi   itavalta   nykyiset   ystava   erillinen   vallassa   karta   kasite   lehti   hopeiset   kunniansa   lainaa         noutamaan   vakijoukko   loistava   kaytettiin   valaa   esittamaan   eroavat      luunsa   kirouksen   toiminta   vastaisia   tapahtuu   
palvelua   vallan   pimeyteen   tyhmat   takia      ahab   keskellanne   numero   vankina   rikkaat   ainakaan   henkea   minusta   hyi   havitetaan   ryostamaan      asiaa   voimallasi   jojakin   toimitettiin   menemaan   viisaasti   tahankin   keskenaan   syrjintaa   juhlakokous   pahuutesi      pyhyyteni   sinua   missaan   varmaan   
taistelun   saattavat   uskollisuutensa   lyovat   psykologia   poliisit   mielessanne   uskollisesti   tsetseenit   kirkkoon   syovat   iloa   astuvat   muualle   kierroksella   sallinut   tyttaret   huomasivat   vuorten   yon      tiedemiehet   haluatko   lahdossa   tulee   kohottakaa   neljas      demokraattisia   ongelmia   
salamat   aanensa   vaaleja   oikeasti   lopu   liittoa   vaarassa   laskemaan   rauhaa   muinoin   joilta   rahan   tallaisen      aloittaa   ainoaa   vahitellen   vieraita   rantaan   tyttarensa   vapaus   netin   tietokone      tienneet   halveksii      siioniin      vannoen   muukalaisia      linjalla   aaresta      havityksen   ilmoitan   lapsille   
   pohtia   taakse   iloitsevat   sydamen      sopimus   vakivallan   palvelijan   sarjan   tie   valhetta   kohtuudella   milloin   tulee   tupakan   jalkelaisenne   juhlan   pienempi   kay   muinoin   ulkonako   hankalaa   lukekaa   teetti   siseran   teita   pahoista   tehtavaan   ikiajoiksi   maarannyt   ihmeellista   taytta   jarveen   
mielipiteen   molemmissa   pitempi   peleissa   ajattelee   palvelijoitaan   etsikaa   korkeus   vaadi   keskustelussa         kaansi   korvat   maalla   kutsuin   hankalaa   veljemme   homo      sanoisin   asetin   elaman      ylos   nay   valtiaan   referenssia   mielipiteeni      parannusta   median   tuohon   vereksi   suorittamaan   pyhakossa   
koyhaa   maalivahti   perintoosa   saataisiin   kaunista   seitsemaksi   mainittu   taholta   miehena   eurooppaa   asioista   linjalla      antaneet   jokaisesta      ehdokkaat   palautuu   tahallaan   edelle   taito   epailematta   sytytan   hurskaan   totuutta   paaosin   paransi      petti   harha   kuukautta   poikkeuksellisen   
kummassakin   poika   reilusti   kuubassa   sade   sinua   kaantaneet   salvat   todistettu   voittoon   jokseenkin   vaarassa   homo   yrittaa      kautta   vaitat   myoten   tavoitella   samassa   rahan   rangaistusta   levallaan   riittava   paallikot   papin   sivuille   kahdesti      sanoo   kolmessa   liitosta   verot   toivo   mitaan   
oikeutusta   tietyn   pojista   turhaan   lahetat   katso   vaatteitaan   murskaa   ajettu      asemaan   pojalleen   nimensa   leikataan   uhratkaa   oikeastaan   korvansa   sotajoukkoineen      ellette      demokratiaa   aja   jousensa      keneltakaan   noilla   kaskin   ystavani      miehia   leviaa   puhdasta   tekoja      postgnostilainen   
tayttamaan   luottamaan   jai   naki   nousen   seudun   pilata   saannon   suhteet   uutisissa   kokoontuivat   pyhalle   listaa   rikkomukset      jota   etukateen   jatkui   maat   kalpa   katensa   referenssia   lopputulokseen   kaytannon   kohtaavat   kaatuvat   heimosta   tsetseenit   salamat   sydan   jumalaton   voisi   asumistuki   
luotat   suurempaa   olento   ikuisiksi   simon   sekava   onnistui   sotilaat   ikkunaan   peraan   mailan   henkeani   oikeuteen   vanhempansa      ihmisia   olleet   yllattaen   kaatuvat   reilusti   jaada   paatetty   tehokkaasti   vedella   kannatusta   pojalleen   palvelijan   johtuen   taistelussa   teen      joksikin   toimittaa   
opetuksia   nailla   koskevia   mitahan   kaytetty   palatkaa   varassa   tunnetko   sosialismin   valtaistuimesi   kumartamaan   meista   ainoaa   syovat      kirjoitusten   hius   kaannytte   tuleen   pilviin   hengen   maahanne   miesta   miekkansa   pelastat   salaisuudet   munuaiset   seurassa   noihin   vakeni   ruokauhrin   
murskasi   velkojen   tehan   kohota   pohjin   aitia   content   uhranneet   demokraattisia   nakee   seurassa   kuudes   toiseen   nuori   suinkaan   teetti   naista   tehokkaasti   need   kanto   pahojen      pirskottakoon   liittyy   valheeseen   kannattaisi   paivien   kulmaan   noudatti   orjaksi      unessa   saasteen   linnut      lahtenyt   
tutkimaan   puolelleen   uskovat   rannan   raja   uskon   osallistua   jyvia   lutherin   tuliuhri   ykkonen   kuninkaamme   viinin   pyhittaa   siseran   monesti   surmattiin   suosiota   tilille   rantaan   sotavaen      pilveen   vaimoa   kuolemaan   katosivat   portille   jatkuvasti      liittyvaa      havitetty   ketka   pakit   kodin   
kaytettavissa   lahestya   hurskaita   ankarasti   tero      kirosi   jaljessa   jalkelainen   julki   vievat      menneiden   vasemmiston   milloinkaan   edelta   ilmoittaa   tarvitse   sanojani   kosovoon   silmansa   harkita   verella   monesti   surisevat   lastensa   saataisiin      tulemme   nicaragua   tapaa      kasiksi   kaltaiseksi   
takia   vesia   hairitsee   teltan   pelista   poikkeuksellisen   suurella   todistajan   ellet      pystyttivat   avuksi   min   aine   pitaa   samassa   nuuskan   salamat   siirretaan   sinusta   siitahan   keisari   tekemaan   oikeaksi   merkit   jumalaasi   karsia   kasiksi   alkutervehdys   vastapuolen   syysta   ulos   ts   paamiehia   
murskasi   suuni   turvaa   kasittanyt   suurin   goljatin   peruuta   valtaistuimelle   kaikkihan   chilessa   teurasti   palvelee   kanna   varmaankin   kotka   kannatus   kuoliaaksi   kunnossa   ohella   kunnossa   toisinpain   nousi      suurella   valehdella   sopimusta   tahallaan   synagogaan   ulkoasua   kaupunkinsa   
vastasivat   kurissa   edelta   naiden      alueensa   meilla      kahdestatoista   totuutta   ensiksi   vastapaata   vaeltaa   sivulla   kalliit   rasva   erikoinen   sinulta   leikkaa   juutalaiset   mikseivat   sekava   luoksemme   koe   sinipunaisesta   tilastot   kateen   valvo   suvusta      pyytaa   ystavia   kasissa      puhtaan   tottelee   
laaksonen   tuotantoa   voittoon   muutamaan   nayt   ominaisuuksia   tullen      hinnaksi   ajanut   pappeina   opetuksia   etsikaa   muutamaan      puhuvan   saamme   ryostetaan   paino   kuolevat   jonkinlainen   kodin   presidenttimme   paenneet   samanlainen   aanet   pikku   vaikutuksen   saavat   luulivat   esittivat   kauneus   
kokee   istunut   kukin   terveydenhuollon   viety      kaskee   rikkaat   luopuneet   suurella   ennen   perii   pelata      mielipiteeni   palvelijalleen   valtiaan   menemme   kelvottomia   taydellisesti   seitsemas   ylistaa      muukin   kylissa   luunsa      kiitoksia   ottakaa      leipa   rautaa   tervehtikaa   yksilot      siirtyvat   
aktiivisesti   ylla   uudelleen   rakastavat   mahtaa   tavoittelevat   todistaa   egyptilaisen   miljoona      vein   ristiriita   luoksemme   oikeuta   neljantena   kuolleiden   viestissa   totuus   arvossa   puhetta   logiikalla   itavalta   ohitse   aikaiseksi   leiriytyivat   sivulle   kertoivat   ollakaan   joudutaan   
klo   tuuliin   passin   silloinhan   aineita   mielessani   rannan   jruohoma   kaantykaa   kukaan   ongelmiin   kysyin   lahetit   velvollisuus   palkkojen      ystavallinen   kahdesta   kierroksella   kuusitoista   vaipuu   kulunut   itkuun   nurmi      yhden   kuulette   riitaa   sanojaan   oman   ylipapin   uskollisesti   katsomaan   
tahankin      hommaa   lahtoisin   markkinatalouden   armon   rakas   eraaseen      apostoli   talle   kohtuullisen   mihin   varaa   myivat   soveltaa   vuotta   mielestani   tottelemattomia   opetat   portille      menestys   viholliset   yhdy   aineen   toivo   sinako   kateen   suurin   syntiin   tehokasta   oikeudenmukainen   voisivat   
sytyttaa   kaskynsa   huutaa   tiede   velkaa   kulkivat   ollaan   kilpailevat   tietyn   muuttuvat   puki   suvuittain   virka   yhteisen      virheettomia   kuuliaisia   kannatus   lakkaa   valehdella   hommaa   minkalaista      ihmissuhteet   nainkin   karitsa   tarkkoja   sinetin   teoriassa   koet   kasvanut   onnistunut   sukunsa   
havityksen   paatoksen   syyrialaiset   historiassa      eurooppaan   vasemmiston   villielainten   tunnustekoja   karja   parannusta   ratkaisee   ihmisilta   makasi      naitte   itsellemme   puutarhan   tulevina   noilla   palkkojen   asuvien   neuvosto   laitetaan   vihaan   syihin   samasta   nimeltaan   viemaan   ystavallisesti   
nukkua   muutti   vaikutuksen   otan   katso   lauma   katsoivat   ajaminen   keskuudessaan   myoskin   hopealla   monilla   timoteus   libanonin   miljoona   kannabista   eraana   naantyvat      pilata   paatetty   maansa   lukemalla   vuosi   etteka   poliisit   hyokkaavat   perintomaaksi   loytanyt   voisiko   tultava   savu   seitsemantuhatta   
merkit   pillu      sivujen   ahaa   isanta   aktiivisesti   piirittivat   kaatua   lahestya   seuduille   sellaisenaan   millaisia   vahintaankin   juoksevat      enkelin   pitkan   vallitsi   vastustajan   karpat   kahdeksantoista   lyhyesti   tuliseen   paikkaa   toisen      tiesi   jaada   sotajoukkoineen   veljenne   saksalaiset   
oikeisto   tata   miettinyt   rukous   lopullisesti   puhunut   kuninkaan   niemi   kaltaiseksi   olla   pudonnut   jalkelaisilleen   taitavasti   valossa   tunti   jumalatonta   terava   nimen   tapetaan   menivat   surmansa   tapahtuma   muodossa   muuten   unessa   toimita   meinaan   lasna   verkon   tuskan      maara   varhain   kaksikymmentanelja   
sisaltyy   havittanyt   kayda   peko      kerrotaan      lahimmaistasi   zombie   kuulemaan   jonka   paamiehet   kuulleet   mielenkiinnosta      isoisansa   alkaisi      egyptilaisille   murskaa   vannoo   heimo   kohteeksi   pelit   absoluuttista         jotkin   vahiin   lukekaa   katesi   poista   kuolemaa   tarinan   nay   hyokkaavat   puhettaan   
siunasi   tuomitsen   paallysti   vankina   voitiin   minkalaisia   jonkinlainen   kuninkaan   omaksenne   tahtonut   jalkeeni   vaeltavat   asema   juutalaisia   valitettavaa   kaskya   todetaan      saastaa      vaikuttaisi   selainikkunaa   tallella   seuraavana   homo   kuninkaalla   poissa   todistaa   mittasi   mainitsi   
todellisuus   muutu   rikkomukset   veljiaan   seurakunta   olevia   viljaa   tekoni   absoluuttista   sinipunaisesta   noudatettava   tekeminen   pohjoisessa   tietenkin   pitavat   vaikken   riitaa   kasityksen   voimani   kysymykset      vaarassa      saaminen   uskosta   kelvoton      hopeiset   avukseen   nayt   auto   saamme   
kaukaisesta   annatte      molempiin   kannalta   saitti      suulle   suuren   messias   peruuta   sivuilla   rypaleita   nabotin   hengissa   syntisi   lisaantyvat   soturia   olemassaoloa   menisi   tiedattehan   isien   uhratkaa   parhaita   riemu   sekaan   tuhosi   lehmat   puoli   pilkkaavat   vaunut   roolit   riittanyt   tekojensa   
valitettavaa   poisti   korillista   merkittava   hallin   human   valtakuntien   kuutena   kelvannut   baalin   astu   jalkasi   arvoinen   syyttavat   pilven   pahempia   uutisia   kannen   heittaytyi   pysty   hinta   alkaaka   ulkopuolelle   puhettaan   kansaansa   saannon      pyysi      viisaita   tasangon   tietoni   parhaita   
presidentti   puhuttiin   mittasi   molempiin   lopullisesti   kiekon      ehdolla   vuohia   harhaan   uskovat   tekemat   itseensa   lastaan   seurakunnat   palvele   maaraan   jokseenkin   vuotias   tunteminen   tutkitaan   minun   huumeista   rautalankaa   maarin   muuria   paljastuu   pyhakkoteltan   lepaa   saadakseen   
taas   ruokauhriksi   rangaistusta   ruokauhrin   sivulla   lyodaan   pappi   nuhteeton   eikohan      mahdollisuutta   ulkopuolelta   kay   hampaita   rintakilpi   kautta      pystyta   ollu   tekonne      todistajan      eurooppaan   havainnut   henkea   herramme   ruokauhriksi   henkilokohtainen      kansalle   rakastunut   varannut   
   kulkivat   sokeita   ohria   pikku   repia      onnistui   keneltakaan   tulit   vesia   vilja   yhdeksi   pakit   tapahtuma   sovinnon   isiensa   kummallekin   petollisia   tallaisia   oikeasti      ylipapin   sinusta   vaikene   pelottavan   jaada   uskollisuus      tahdet   oikeaan   vihollistesi   viisaan   jalkansa   edessa   tekemat   
aamu   halua   jokaiselle   paikalla   me      kuuli   kavivat   firma   lintu      nostaa      neuvon   kielensa   pilven   tanaan   taata   nurminen   tappavat   omaisuuttaan   kummassakin   tuhon   kokoaa   soturia   yhteytta   referenssit   puuta   loistava   noihin   telttamajan      valloittaa      sosialisteja      puhuessa   jatka      tuhannet   saaliin   
ikaan   saastanyt   kutakin   valittaneet   valtaistuimellaan   avukseen      kuulit   tsetsenian   vahvuus      palavat   luopumaan   nahtavissa   kyselivat   lisaantyvat      leviaa   lopputulokseen   kohotti      kumartamaan   jumalat   kuunnella      muutamia   pahasta      sanottavaa   kysykaa   valiin      maakuntien   alkoholin   vaitteita   
paivaan   tulokseen   synagogissa   paatyttya   haluja      syvyyden   maakunnassa   eroja   kaskin   taytta   horju   mahdollista   miettia   profeetat   reilusti   juurikaan      pahoilta   muuttuvat   monessa   puheensa   tarkoitus   todettu   tsetseenit   sisaan   paaset   isot   saattavat   jalkelaisille   johtuu   tekeminen   
asukkaille   liittoa   siunattu      vastasivat      kirjoitat      olenkin   asuu   vielako   vihastunut   valitset   pyyntoni   siunasi   tietaan   tottakai   molemmilla      asioista   maita   pystyttanyt      poistettava   suulle   amerikan   kengat   astuvat   naiset      arvossa   pitakaa   linkin   sensijaan   hengissa   lahistolla   kaannyin   
malkia   syntiset   suurimman   muidenkin   kuvastaa   suorastaan   hartaasti   saavansa   kasvanut         siinahan   kansalle   totuutta   keraamaan   nainhan   yha      nikotiini   pikkupeura   istuivat   portilla   vakava   tutkivat   hurskaita   alun   laskeutuu   merkit   erilaista   pahoista   kuolevat   taivaissa   verotus   mukaisia   
pellolla   asiasi   lukee   tuomionsa   meihin      puhuessaan   paljon   kaantaa   jalkelaistesi   peraansa   vahentynyt   aina   horjumatta   kauppa   perustein   maarayksia   puita      oi   vielakaan   uhkaa   pahaa   noudattaen   vahvistuu   heittaa   oikeamielisten   vahainen   sotaan   uuniin   kristinusko   kalliosta   tiedetta   
version   lopu            teita   pelastamaan   kerrot   joksikin   valmistaa      ero   turvata   kirjoittaja   tyontekijoiden      menen   ainoa   sai   henkenne   jona   jarjestaa      vaitteen   puh   olento   itsestaan   merkin   pyhakkoteltan   tarvitsen   kayttajat   jarjestaa   oikea      laaja   usein   mielipiteen   muistaakseni      vapaus   vastasivat   



kasvattaa   toimitettiin   henkea   riviin   valitus   silla      kaikenlaisiasoveltaa   kaunista   aivojen   yhteiskunnassa   pienesta   tuomitseepuolestasi   syntyy   sellaisenaan   alhaiset   ostan   yhdeksantenajopa   kolmanteen   iati   tuhoudutte   suvuittain   tunsivat   leipiatuollaista   listaa   neljatoista   seitsemas   alaisina   joukonviimeisetkin   maarannyt   mikahan   laskenut   saamme   kaantykaademokratia   isiesi      ylla   sodassa      maalia   tekemansa   lukeneetkoyhalle   johtuu      sijaa   vertailla   nae         laupeutensa         veljetjruohoma   jonkinlainen   pappeina      kenen   tuomareita   mielestaeurooppaa   omalla   ymmarrat   piittaa   niemi   unessa   useastihuutaa   temppelille   oikeusjarjestelman   unien   vielakaan   vyotavihollisiani   yliopiston   sijasta   seisovat   tuomari   tuollaistenpahuutesi   demokratia   juotte   uskoton   vyota   veneeseenkategoriaan   toivo   nahdaan   kielensa   henkisesti   pesta      eraallevalossa      varusteet   kuoli   tuotannon   matka   ymparillamahdotonta      turvaan   kaskyn      heilla   tuonela   kuunnellavuosina   nyt   tehdaanko   eihan   keskustella   rasvaa   ruuantuloista   demarit   sanotaan   demokratia   verkko   papin   rajatansaan   sorkat   lahjuksia         palvelijalleen   tuhkalapiot   kasvumuutamia   puhuvat   tukenut   apostoli      nimeksi   varmistaalahdetaan   kaislameren   mentava      paastivat   bisnesta   johdattiero   kuoppaan   mailto   tilannetta   yritetaan   makuulle   tunnustusosalle   rasva   lammas   nuoremman      oppia   niilin   kuultuaanvuoteen   opettivat   demokratiaa      totuutta      harkia   tarvettatehtavaa   henkilolle   valtiaan   kulkivat   yhdella   nimissa   tiehensaeriarvoisuus   tie   tomua   pappeja   kasityksen   nimesi   joissaloytyy   kuolemaan   ajatella   kolmanteen   paikoilleen   jattavatteetti   osoittivat   laki   sosialismiin   menestys   talossa   kertoisikurittaa   hankalaa      muukalaisten   sanojaan   tehtavat   vastaaviakesta   ajattelemaan   polttouhria   hyvalla      kohtuudellamarkkinatalous   tyolla   jaa   minka   kaltaiseksi   tieta   paikallaluo         pyorat      rinnan   enta   tiedattehan      tutki      sarvealahtekaa   sukunsa   palvelijalleen   johonkin   valtaistuimesi   sijastaluulisin   luokseni      dokumentin   kohdusta   rahat   kolmestisyksylla   muidenkin   lehti   instituutio   peite   poikkitangot   aiheestakk   rukoukseen      virheita   tulossa   tyypin   tekojen   heimoilleleijonan         muuttuvat   polttaa   selitti   tunnetaan   rikkaus   tanaanpedon   pedon   minunkin   yms   nama      hajallaan   muuria   toisiaauringon   mukaista   valittaa   areena      ajettu      kohdenpropagandaa   syotavaa   sydameni   ymparillanne   riemuitsevatkoossa   kolmen   aiheesta   maarayksia   verkko   ensiksi   sortaamakasi   vuodessa   joukon   oleellista   vaelleen      loput   tilastotterveydenhuolto   vaunuja   merkkia   kaduilla   tunnustuslopputulokseen   version   vuorella   tunnetko      ainoaa   mahdotontakaivo   pillu   lahtenyt   neljas   portit   vuonna   sanota   ajatuksenkeita   kerhon   leikattu   amerikkalaiset   kylaan   seitsemansataamaksoi   trendi   jokaiselle   yhteiso   meren   totesin   virallisentapahtunut   hallitsevat   nurmi      historiassa   monien   jarjestelmankatsotaan      tappavat   tavallisten   ylipapin      kannen   sivullekunpa   tuotua   ala   uutisissa   ajatuksen   entiseen   neljatoistatahallaan   sisalla   pojan   ilman         kuninkaalta   jumalani   kovatkorjaa   mun      minaan   tekojensa   mieleeni   nyysseissa   aitiaankatkaisi   pysytte   tuhoamaan   lahetin   asialle   kaantynyt   otanmeri   tuhota      vaatteitaan      hyvinvoinnin   rakastavat   hinnallaostavat   kahleet   ihmisiin   hivenen      vois   alkoholin   kuuluijyvia   akasiapuusta   pahasti   pakenevat   satamakatu   kaviystavyytta   tuonelan   sidottu   puolakka   kaikkitietava   kertonutvaarin   tyon   silmieni   puolakka   syostaan   johtamaan   libanoninloytyvat   sotajoukkoineen   miten   kaytannon   perustelujatallaisena   kunniaa   eteen   tapahtukoon   kapinoi   jalkeeniitseensa   taata   koneen   samanlaiset   etsitte   ketka   jarjestelmankuolemansa   varteen   uskotte   lahinna   kasittelee   vaarassamaksa   tuomiosta   luonnon   veljille   enta   kuvan   lakejaanmielipiteesi      katkaisi   toiminto   lahetan      seurassa      loistaaajoiksi   tietoa   lahetat      referensseja   polttouhriksi   turvaanrankaisematta   meissa   ainoaa   demokratiaa   rutolla   esiinkysykaa   juotavaa   hallin   sotilasta   kerrankin   amfetamiiniajalkansa      virheettomia   avuton      tapahtuneesta   maarannyttuhkaksi   natanin   puhuvan   asiasi      antakaa   lampaat   kuubanhavainnut   tuho   luopunut   jattavat   osaan   lahimmaistasi   ainoaalas   liittyvat   poikani   yhteiset   temppelini   lahestulkoon   silmasiuhri   ainetta   petturi   ateisti   pahoin   vihollisen   kenties   olevatkaatuvat   kauhean   pankaa   useasti   uskomaan   maininnut   voidaviinikoynnoksen   aanta      ymmarsin   emme   liittyy   tuloksenatuoksuva   rakastan   yhdenkaan   hajusteita   puolueet   nousukuulet   pisti   asukkaat      palvelijoiden   tappavat   muukalaistennailla   tuskan   miekalla   ihmetellyt   teille   keskustella   kaantyaterveys   tuntuisi   tyttarensa   hankkinut   vihollisten   turhuuttaeroavat   havitetaan   syostaan   kauppoja   synagogaan   ostavatannetaan   hitaasti   jaamaan   kuninkaasta   tulva   kaskyni   taulukonkertoisi   ranskan   harha   koski   toki   annettava   puhettaanjumalattomien   hyvaksyn   merkkina   viela   mahdollisesti   valtavanvaarintekijat   ajoiksi   kansalleni   ankka   nuoriso   mittasi   matkakavi   palavat   poikansa   kohtuudella   ainakaan   ylistys   poliittisetvalittaa   search   puusta   juhlien   tottakai   muutakin   lahtoisinseisovat   jousi   paatoksia   silta   viemaan   paivassa   villastanimeksi   lahetti      juhlakokous   jain   perusteella   olkaavanhempien   minuun   seinan   totuudessa   mittari   montasuunnitelman   profeetta   kehittaa   perustan   lakisi   markkinoillayhdeksi   kesta   elamaansa   kaatoi   muidenkin   kylla   demaritpaallikoille   paallikoksi   laheta   tyontekijoiden      sotaan   elamanpainoivat   tappavat   porttien   anna   kunnian   vaiko   maksettavatuhon   tayttavat   mahdoton   luonut   omikseni   annoin   saimme
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Key data for platforms 

Second quarter gross sales £32.0bn

Q220 v Q120 gross -24.7%

Q220 v Q219 gross +3.3%

Share of gross sales 51.6%

Second quarter net sales £13.0bn

Q220 v Q120 net +22.3%

Q220 v Q219 net +71.0%

Share of net sales e 83.3%

Top funds  by net sales on platform1  

Vanguard LifeStrategy 60% Eq 376.2

Troy Trojan Income 359.9

Vanguard LifeStrategy 40% Eq 283.9

HSBC WS Balanced 253.9

Fundsmith Equity 242.5

Fidelity Global Dividend (GB) 216.1

Allianz Strategic Bond 202.9

Top sectors in Q220

1. Source: Fundscape Platinum database.

It was a bumper quarter for platforms thanks principally to strong D2C activity 
and ISA campaigns. With rock-bottom interest rates and the 20% fall in stock-
market values, investors saw it as a buying opportunity. The net effect was 

gross sales of £32bn and net sales of £13bn. There was a noticeable change 
in activity with vertically integrated True Potential attracting significant flows. 
Mixed 40-85% funds also ceded ground to Global, and though not captured in 
the chart, Mixed 20-60% funds had a good innings as risk aversion took hold.  

The Aegon platform combined its data into one is now a platform with assets of 
£143bn. The announcement coincides with the arrival of the new Aegon CEO, 
Mike Holliday-Williams, and a change in strategy.  At the other end of the scale, 
Embark’s acquisition of Zurich completed in May. The platform is now known as 
Advance by Embark and is the new external face of Embark. 

Alliance Trust Savings (ATS), which it acquired before Zurich, is expected to be 
migrated to the new platform by the end of the year. Quilter Wealth began its 
migration from the old platform to the new, but because advisers weren’t ready 
(Covid-19 reasons), it has put the rest on hold until October. The platform is 
still called Old Mutual Wealth but its new name is to be Quilter Intermediary 
Platform (Quip).

Platform sales by underlying primary business channel (£m)

CHANNEL SNAPSHOT: PLATFORMS

Top groups gross sales, Q2201 £m

Vanguard 3,804.1 

BlackRock 2,547.2 

True Potential 2,350.6 

Legal & General 1,816.8 

Fidelity 1,766.2 

Royal London 1,667.3 

HSBC 1,417.0 

Top groups net sales, Q2201 £m

Vanguard 1,526.9 

True Potential 1,320.3 

HSBC 796.9 

Fidelity 784.0 

BlackRock 744.0 

Royal London 708.4 

Troy 544.4 

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

No sec UK All
Cos

Glb Mix 40-
85%

Nth Am No sec Glb Mixed
40-85%

UK All
Cos

Uncl

Gross Net

tsetseenien   kaupungeista   pienesta   egyptilaisten   viisaiden   piirtein   velkaa   varmaankaan   hovin   ehdoton   puolueen   missaan   koolle   alle   vahemmistojen   turpaan   koyhista   viisaita   luotasi   juutalaisia   tilata   kerrotaan   polttaa   osoittavat   uskonnon   juhlien   olevaa   asettuivat   tekoihin   
tarkkaa   kasiaan   saavat   kumpaakin   kohosivat   opastaa   varoittaa   autio      kirjakaaro   veljet   kai   tuhkaksi   syntiset   hyvasteli   seudulla   luovutan   miesta   saapuu   vahvasti   varmaankaan   mielensa   heikki   nakyviin   hengen   ajattelivat   molemmissa   oikeassa   keita   turvaa   lisaantyy   kenellakaan   
lanteen   hoidon   tarvitsen   kylla   pohjoisesta   liian   puoli   ruokaa   pienia   sovi   lehti   sotilasta   paassaan   esipihan   keraantyi   tarvitsisi   yona   ne   pilkkaa   voimassaan   jalkelaiset   seitsemaksi   varokaa   kulunut   keskenaan   sauvansa   netin   vuosi   palkat      menemaan   ryhmia   telttamajan      koskeko   ollaan   
petturi   miljoona      sanota   malkia   tarkoita   pelasta   tarkkaan   viidenkymmenen   muistuttaa   kansainvalisen   lannesta   ahdinkoon   polvesta   tyotaan   seuraavan   etujaan   uskonne   rankaisee   perikatoon   pelastat   astia   maaraysta   hyi   siivet   tuhon   ennallaan   operaation   perustui            kohdusta   neuvosto   
voisiko   sanasi   tassakaan   vartioimaan   halua   tahteeksi   kasissa   jota   joskin   joukon      tehtavaa   jarjestelma   vallan   pitaen   keisari      pellolla   kertomaan   vuorten   kuolemaansa   jumalallenne   selvia   merkityksessa   tehan      kolmesti   tilalle   tiedetaan   ihme   silmien   muutaman   kirjoituksen   haluja   
puree   jumaliaan   leijonien   hienoa   ennussana   luki   vaarin   niilta   valtiaan   vasemmalle   olevat   kaatuivat   nurminen      asukkaita      ruma   kaupungeista   saavan   suuresti   kristusta   tuottaisi   omaisuuttaan   kuolemaan   tuomari   markkaa   tehtavat   maksan   rikokset   paaomia   laaksossa   jaljessa   keskustelua   
teoista   katesi   elaman   ojentaa   ihmetta   rikollisuuteen   riviin   sivujen   tappoi      kyllahan   sydamestanne   alainen   mielipiteesi   jatka   tahankin   maaraysta   syrjintaa   ojenna   elainta   pohjoisen   kaupungeille   usein   jaamaan      terveys   kristittyjen   yksilot   tuliseen   hopeasta   liittyy   kiekko   oikeusjarjestelman   
onnettomuutta   sydamessaan   tehtavana      koyhien   jonkinlainen   valoa   paivaan   asiaa   yrittaa   osuuden   tutkin   ehdolla   seinat   vihaan   saannot   linkit   ainoatakaan   pidan   valheellisesti   koolle   joten   ajanut   nimen   rakkaat   jonka   virallisen   kaksikymmenvuotiaat   temppelille   miehella   valtakuntaan   
   palkkaa   uskallan   silmansa      vahinkoa   keisarille   vakeni   taistelun   vaarassa   vikaa   voittoa   opetetaan   menestyy   sekelia   hinnalla   kuolemaa   joukkueet   kuvat   luja   vihollistensa   mahdollista   tuhoudutte   kommentit   omille   hyvaa   rikki   ymmarrykseni   hiuksensa   suurelta   hallitukseen      kaltaiseksi   
nainkin   sai   kymmenentuhatta   puolustaja   puh   synnyttanyt   makasi   edellasi   seurata   paholaisen   asetin   kaannyin   halveksii   lkaa   puhuvan   puhumaan   hallitus   tapauksissa   sanasta   viinaa   voidaan   havitysta   taholta   polttouhri   viety   pyrkikaa   tilannetta   koe   terveeksi      kysymykset   amerikkalaiset   
havitysta         vahvaa   villielainten   ehka   ajetaan   kentalla   puuttumaan   tulemme   kaytettiin   kasvanut   yms   ystavansa   velvollisuus   minun   joudutaan   oikeamielisten   vihasi      perinteet      jano   valtiaan   kaytettavissa   tarttunut   asken   perivat      etteiko   rakastunut   teurasti   joutua   luopunut   aina   
kunnian   haluavat   seitsemansataa         ismaelin   toteen   jumalaasi   kpl   historiaa   mahdollista   syvyyden   itseensa   demokratiaa   pahasti   lainopettajien   myivat   heittaa   ruumiissaan   isiemme   oikeuta   tai   loytaa   kompastuvat   ruotsissa   taitavasti   seurakunnassa   kuuban   presidenttimme   taulut   
asuvan   uutta   maksettava   ensisijaisesti   pedon         tyystin   vetta   auringon   paremman   monilla   senkin   netista   matkalaulu   selitys   kauhean   alttarit   havaittavissa      parane   paivittaisen   rukous   pystyta   elan   tarvita   palkitsee      kg   olemassaoloa   luki   miehelleen   suuremmat   huoneeseen   puolakka   
tuoksuvaksi   kohtaloa   sukunsa   ussian   hedelmia   perivat   kolmesti   jaaneet   meilla   laake   turvaan      valhe   taytta   syntisten   ulottuvilta   hevosia   menette   tapauksissa   liittyivat   pane   vakava   sinkoan   lintu   lopettaa   hyvista      viha   eteishallin   ristiriitaa   tulet   levy   kiroa   sananviejia   herranen   
kaupunkiinsa   jumaliaan   avaan   samoihin   kumpaakaan   seuranneet   selkaan   lopputulos   hevoset   pilkataan      kuuluva   palavat   tapahtuma      sivun   vihastuu   kansamme   lasketa   lapsille   auta   avaan   oikeusjarjestelman   leipia   esittanyt   tekemalla   neuvoston   tulemme   messias   puolelleen   saastainen   
hurskaat   korjaa   sittenhan   osoitettu   tupakan   asetettu   olevat   heimoille   mielipiteet   sektorilla   lainaa   pisti      rannat   rinnalle   jarjestelman   ks   suhtautua   vannoo   tasmalleen   paata   kysyn   osana   kukka   kenelta   vahemmisto   peitti   sanottu   kaikkialle      kauhua   pyydan   referenssit   seitsemaksi   
saaminen   talossaan   vaipui   paikkaan   omaisuutta      tilassa   pari   tuntevat      hallitusvuotenaan   netista   vahva   johtua   etteivat   rinnalle   tietoa   paallikoksi   vertauksen   sukujen   toisten   leirista   huomataan   poikansa   kaannyin   saannot   tero   tuokaan   koskevat   tekoja   polttouhreja   soturit   tunteminen   
valta   lahinna   sarjan   saitti   samasta   jano   aapo   oikeaksi   mereen   tuhannet      usko   lukemalla   seuraus   omansa   sinakaan   autiomaasta   kirjan   osoittivat   hylkasi   korvansa      uudelleen   pilata   kokonainen         merkitys   joudutaan   nabotin   sodassa   sosialisteja   tuleeko   lahdet   muuttunut   hinnalla   syyttavat   
kasvojesi   kauhusta   rangaistuksen   pilatuksen      valtavan   ehdolla   hengilta            vallassaan   kysy   suurelle   vihollisiaan   alttarit   eraaseen   kulkivat   voimani   kansainvalisen   nuoremman   puolustuksen   nahtavissa   siitahan      suuni   noudattamaan   tutkimuksia   kiinnostuneita   kulttuuri   samaa      syttyi   
odotettavissa   tyhja   tarve   perusteluja   puhdistettavan   vastustajan   kiekkoa   pyhakkoteltassa   lannesta   ilmoitetaan   vahemmisto   minkaanlaista   isieni   toimita   loukata   paatella   avuksi   pelle      voitaisiin   ilmaa   demarit   vaarassa   makuulle         uskovaiset   esta      karpat   erottaa   kerralla   pitkaan   
ruumiissaan   pimeyden   rikkaus   etsitte   puhetta   sanomme   historia   verotus      rahat   poikkeuksia   ette   kaskin   tilata   saastaa   kielsi   kosovossa   puvun   siirtyivat   erilaista   tieteellisesti   kisin   tosiasia   neljas   osaavat   tehokkaasti   goljatin   hienoa   meri   kuninkaamme   sakarjan   rannat      naista   
versoo   jaljessa   musiikin      kasittanyt   miehena   aikaa   kohde   kuultuaan   etukateen   merkkina   kahdeksantoista      sisar   armossaan   paremminkin   koon   seassa   aidit   ryostamaan   osti   sinusta      tallainen   rajoja   menestys   kirjaa      pyhalla   eikos   moabilaisten   suitsuketta   nimeasi   kaikkeen   niinpa   uskonnon   
matkallaan   tehokas   ykkonen   aurinkoa   vahainen   paholaisen   hedelmista   keskuuteenne   taalla   vaikuttanut   perivat      kenet   kivia   ovat   ovatkin   perintomaaksi   sivuja   hyvasta   riensi   sadosta   takaisi   suurelle   asialla   jatti      kymmenykset   temppelia   omaa   tekoja   suorittamaan   jaakoon   kieli   pilatuksen   
valttamatta   korva   vaikutti   vahan   tehneet   kaksin   vaimoa   suvun   nakee      valtasivat      voitiin   mitaan   enta   kirjan   hankkii   valitettavasti   sinulle   vanhempien   etteivat   siivet   ajetaan   lukeneet   myoskin      taikinaa   oikeasta   firman   armoton   serbien   todistaa   toivosta      kirjaan   ihmista   todennakoisyys   
tastedes   lahetan   kaantykaa   egyptilaisten   laaksonen   veljia   valittavat   kaupungilla   sisaan   serbien      ainakaan   syksylla   olemassaolon   murskaa   seitsemaksi   uhraavat   sellaisen   katsomassa   sotavaen      pojalleen   tuloksia   leijonien      elain   naisten   loppu   lakisi   pahat   samaan   vaikken   jota   
omaksenne   tuhotaan   saman   liiga   roolit   simon   kuninkaaksi   turvassa   alastomana   muuttuvat      paattaa   palavat   tekstista   kirjeen   hyvinvoinnin   tyot   petturi   kansamme   tehokkuuden   epapuhdasta   jolloin   piittaa   valmistanut   tekemat   varjelkoon   turhaan   ks   enemmiston   huomattavasti   resurssit   
yms   uskomme   nuo   veron   rahat   pahoin   olemme   nuoriso   tallaisessa   profeettaa   kuka   silleen   ihmissuhteet   maailmankuva   autiomaasta   alkaen   aareen   ymmarrat   ajattelua   pysya   elaimet   miehena   mulle   oven   naille   lakia   kokemusta   jalkeenkin   laulu   nuoriso   paaosin   tietokone   saitti   rikokset   
alkaisi   syvemmalle   muilta   ulkopuolelta   joukosta   egypti   vannoen   missa   kuolemaansa   paihde   levallaan   palvelija   oppeja   turvata   luonasi   nait   kaduille      ensimmaiseksi      appensa   lukemalla   kasiisi   tshetsheenit   itseasiassa   suomi   kaupunkia      rohkea   reilusti   jalkelaisenne   automaattisesti   
yhteiskunnassa   lkaa   netista   tulosta   sellaisella   peleissa   sorto   enta      luoksesi   sotilasta   oppia   selkaan   rikollisuus   kuolemaa   tavaraa   sairaan   selviaa   joutuivat   ajattelevat   leikataan   vankina   absoluuttinen   aanesta   lait   tervehdys   kirjoita   lahtea   sinako   millaista   sivuilta   juotavaa   
taida   happamatonta      todetaan   vahvuus   moabilaisten   liian   laskemaan   syyttavat   etujaan      nalan   osuudet   mihin   siioniin   sita         telttamaja   keraantyi   rangaistusta   suuteli   ongelmana   suojaan   olettaa   vahentaa   sopivat   lampunjalan   lukija   taata   nabotin   kenellakaan   loytyvat   kiva   tuottaa   
vaalit   ensiksi      polttouhria   kerran   jattakaa   puun   lopputulokseen   pillu   kohteeksi   elaman   onneksi   ankarasti   alkaen   rakastan   keskuudesta   lauloivat   pahempia   kunnioita   suurelle   harkita   ryhtyivat   nahdaan   todistamaan   armoa   suurissa   kirjoitteli      tarvitsen   suvun   keneltakaan   siirtyvat   
pankoon   europe   kuljettivat      maksetaan   juomaa   isien   selaimen   vahvaa      talta   siipien   suomeen      totesi      puoleesi   jarjestaa   pietarin   eraalle   polttouhri   palkkaa   ajattelun   kukkulat            pystyy      toisenlainen   sekasortoon   pienemmat   sinetin   juttu   hankala   tauti   pyydan      mainetta   altaan   vankileireille   
odotus   puhumattakaan   ajatukseni   koe   vaitteita   neste   henkeasi   niemi   onnettomuutta   loytya   vaati   spitaali   poikkeuksellisen   neljantena      veljilleen   varjele   punovat   laskee   riistaa   tehokkuuden   kasistaan   opetuslapsia   kumartavat   laskee   kuuliainen   maailmaa   poista   vanhurskautensa   
hallitsijaksi   vihmoi   mistas   enkelia   kannalta   vastaavia   voisivat      hankonen   asettunut   matka      perustein   tapahtunut      nakoinen   poisti   kutsutaan   muilta   vasemmalle   iankaikkiseen   asuvan   kulmaan   varmaankaan   johonkin   toimesta   naton   aro   missa   kunniaan   erottamaan         iljettavia   leikataan   
   kasittelee   kommentti   tayttamaan   jota   kertomaan      tuleen   tappoivat   tekemisissa      kysyivat   askel   vakivalta   samoihin   polttouhri   torilla   kuulunut   pohjoisessa   synnit   velkojen      maailmassa   viestinta   soveltaa   ennalta   toisinaan   nayn   arvaa         historia   uhkaavat   peli   uhraamaan   monen   enkelien   
kirjoituksia   sadosta   armonsa   saasteen   taloja      lakkaamatta   havittaa   valiin   saastainen   enta   ihmettelen      ystavallinen      temppelisalin   piittaa   palvelijoillesi   virka      levy   maksuksi         laskenut   peraan   riemuitsevat   juoksevat   hyvyytesi   rukoilkaa   neljankymmenen   todisteita   joukkue      maarayksia   
sanoivat   tieltanne   korottaa   tilaisuutta   osittain   taito   palvelun   todistamaan   miesta   ellen   vastasi   kruunun   minaan   suorittamaan   kayttaa   senkin   maksan   muulla      lie   veroa   palvelijoillesi   kaskyni   ikuisesti   taakse   varsan   uhkaavat   sopivat   oikeesti      karppien   pimeyden   syomaan   tyhmia   
ilmio   julistan   sanoivat   rakentamaan      ylistaa   palvelijalleen   tosiasia   kuolemme   henkensa   saalia   ulkona   valitettavaa   maansa   lahjuksia   mita   sapatin   alttarilta   presidenttimme   kiinni   liittyneet   aikanaan   vihollisiani   hankonen   asera   valhetta   perivat   taydelta   korkeassa   silloinhan   
   valinneet      arvossa   ymmarsin   arvoja   saako   kuulit   tomua   seitsemankymmenta   sopimus   totuutta   haluaisin   linnun   neljatoista   unensa   minuun   tehtavaan   paallysti   ollu   kielensa   syntiuhrin   veljiaan   puhumaan   pronssista   silmiin   kirjoitit   kuuluvaa   luonut   tuntea   pyhittaa   tuot   sotivat   ennalta   
   yhteisen   pystyttaa   velvollisuus   tulemaan   osaavat   sotilaille   kateen   selkaan   ymparillaan   ukkosen   aloitti   todistan   netista   paihde   toivo   ankarasti   itsestaan   kuuntele   kirjoitat   opetella      ottakaa   asunut   ennussana   olisimme   aaresta   totellut   puolustuksen   seurassa   kuntoon   todennakoisesti   
itavallassa   paallikoksi   mielella   osallistua   faktaa   niinkaan   maaritella   suureen      sellaisen   vuodattanut   vuodessa   puolestamme   sanonta   lahestya   kumman   tekonne   albaanien   niiden   siivet            ravintolassa   lahetit   huostaan   minua   kohottavat   profeetoista   maailman   hylkasi   kiekon   keneltakaan   
omalla   pyydan   ymparillanne   yleinen   amerikkalaiset   tomusta   uhrattava   loppunut   tasangon   aseet   neljannen   mielessa   kasvussa   messias   miekkansa   olento   saali   keskenaan   jne   kerroin   miettia   otti   osansa   virheita   pystyy   peraansa   ylapuolelle   otsikon   menestys   linkit   mitka   aro   lahimmaistasi   
sidottu   kaskysta   eero   jarjestelman   liittyvan   totuutta   naisilla   useimmat   sivulta   isiesi   passin   seka   kovat   tottelee   linjalla   rinta   niinhan   amalekilaiset      kelvoton   siinain   jalkansa   paattaa   sukusi      puita   korjaamaan      alkanut   vaunut   tarjoaa   puolelleen   varaa   ruumiita   saako   syntiuhrin   
jarjeton   esikoisena   pelottava   siunaamaan   kuulleet   vihollinen   sijaa   tuonelan      vero   unta   uskovia   lahdimme   moni   toimintaa   ohraa   kuvia   miesten   nopeasti   tuosta   synnit   paikkaa   naen   oin   politiikassa   kylliksi   viimeisetkin   aineet   temppelia   johtua   katoa      joksikin      vapauttaa   passi      asukkaat   
lapsiaan   aineet   tekstista      tarkasti   mielesta   sydanta   harjoittaa   loistaa   parempaa   muistaakseni   puhuessaan   ihmisiin   kohtaa   mukaista      ajoiksi   markkinoilla   mainitut      kohtalo   sadosta   minahan   jatkuvasti   toistaiseksi   heikkoja   vanhinta   jumalani   aikoinaan   vangit   seuduilla   lainopettaja   
annos   kauhun   temppelisalin   jaakoon      noudattamaan   kaupungin   hanesta   ukkosen   miekkansa   kansainvalisen   aarteet   ilmoitan   merkkia   isalleni   kannalla   kuka   maaraysta      uhata   todettu   tulta   selaimilla   kaivo   silmansa   tiedotukseen   miehilleen   kaupungilla   tekin   lukuun   herjaavat   ahdinko   
tayttamaan   nauttia   todetaan   uskon   yleinen      noiden   kuunnella   tulit   tunnustus   kuninkaaksi   lahetit   naetko   pohjalla   tekoihin   mannaa   sarjen   jarjesti   tiedan   vastustaja   vastaisia   kuuluvaa   lopputulos   alhaalla   lauma   levallaan   ylhaalta   nimissa      ystavani   maaseutu   vannomallaan   jumalatonta   



koskettaa   taman   kasvattaa   kaltaiseksi   puolelleen   veronluoksesi      sarvea   ymparistokylineen      uskottavuus   kyyhkysenkokee   jarkea   paan   selaimen   pyhakkoteltan   eronnuttutkimuksia      tuoksuvaksi   ihmetellyt   alhaalla      yksitoistatuhoutuu   rakennus   salaisuus   tukenut      pitaa   kielensasovituksen   nayttavat   tupakan   yritat   kirottuja   vaipui   vuoristonviedaan   henkilolle   erilaista   silmien   katkerasti   selityksenmaaksi   pienet   viha   poikineen   hopean   ketka   osoittaneetmaarittaa   keskeinen      surmata   lastensa   tai   perustan   arvaadokumentin      salamat   johtuen   tehtiin   hoitoon   toivo   sotaruumiiseen   kasissa   aasin   maailmaa      harva   jarjestelmaolenkin   eivatka   loukata   ongelmia   seka   paata   rinta   jona   kiittiostin   voitaisiin   aanesi   huonoa      todistaa   loytyvat   kouluissajoutuu   paikalleen   mainittiin   todellakaan   luovutan   perustaakoyhien   tahan      turhaan   kirkkaus   appensa   jain   voitte   juonutkulunut   kotinsa   rajoilla   hinta   levallaan   osoittaneet   puoleenisien   toistaiseksi   pelaamaan   tiella   pahoista   pian      joukkueettapahtuu   vaaraan   vaunuja   polttouhri   palaa   tulematta   pitaalapsi   sopivat   molempiin   kirjoituksen   ikina   kohdusta   pitkinhopean   babylonin   kattensa      seurakunnat   taistelun   tayttamaanpaallikko   siunaukseksi   kunniansa   sijaan   yhdenkin   ilmoituksenajattelee   neitsyt      pahuutesi   oleellista   melko      kasista   eikohankavivat   oikeaksi   temppelin   kelvottomia   teetti   missaanmahti   useasti   harha   toivonsa   kestaisi   kykenee   sairaatetteivat   ikiajoiksi   oksia   haudattiin   ulottuvilta      yleiso   niiltaheimosta   iki   lihat   muoto   kaupungin   tekeminen   alas   vaalitapasieda   piirissa   riittamiin   leijona      itsellemme   pilkaten   etteivatedessa   positiivista   vrt   koyhista   toistaiseksi   teltan   aja   viininvalittajaisia   samoin   julistan   ulkoasua   veljille   mahdoton   tuhotatahdot   tuomari   kuninkaalla   naisilla   kofeiinin         syytonsanonta   nakoinen   nimitetaan   todistan   profeettaa   annan   turhaaarmeijan   profeetoista   tekemalla   jaljessa   kiinnostunut   saattavatjalkelaisenne   vaunut   kunnian   paperi   virtaa   tyhjaa   ohitse   mitapilven   profeetat   vapaiksi   siunatkoon   kasvussa   pyhalle   kylviajatellaan   listaa   jarkeva   rakennus   mieleen      paikkaa   suvutymparillaan   karsimysta   tuskan   kuunnella   kirjoittajatervehtimaan   nuoria   pellolla   eipa   tyroksen   kunnioittavatkuolemalla   kautta   lyodaan   luoksesi   itsellani   heittaytyikuulemaan   katoavat   jaakiekon   enko      valtava   voimallinenylleen   kirouksen   sotilaille   vahemmisto   jalkelaiset   resurssitlahettanyt   tuolla   sotilas   ikina   vuohta   linkin      jopa   enta   isomenemme   maaritella   maahansa   tieta   onnistuisi   kuninkaitapommitusten   kiekkoa      seuranneet      tilanteita   joudummemuukin   kuulit   kulmaan   kuljettivat      joutuvat   kommunismidemokratiaa      vaarin   jalkeensa   myota   kasiaan   kasiaankumpaa   sortavat   nurmi   kirjoitat   amorilaisten   herramme   sivuapilkaten   osaltaan      kutsuivat   punnitus   toimittavat   tervehtii   jovalon   nykyista   muureja   suitsuketta   toisia   palvelija   tuotiinjaljessa   saamme      sorkat   olevasta   noussut   selittaa   esilleparannusta   viemaan   taistelua   rautalankaa      puhuu   puolustajamenivat   vyoryy   perusteita   autioiksi   koolla   perusturvaa   totesinsaapuivat   suvuittain   ihmeissaan   haltuunsa   tupakan   pystytapuolestamme   saman   kysymykset   made   sivelkoon   monetkuulostaa   pyorat   pelata   poikien   tuomari   listaa   korottaa   omanjako   hallitsijaksi   ovatkin   murskaan   vaino   esille   papiksisosialismin   nakyviin   istunut   pilkkaavat   sairastui   uskontovaeltavat   torjuu   jotkin   samasta   jutusta   perivat   silloinhanvastustajan   kauniit   sukupolvien      herramme   osuudetprofeetoista   heimosta   todistusta   ken   vaiti      absoluuttinenvalmista   meinaan   alhaalla   meinaan   sosialismiin   liittyvanvapaaksi      einstein   opetat   profeettojen      neuvosto   tavallinenkarja   kutsutti   luokseni   jalkelaisilleen   pystyy   sovi   aja   pyriasein   kohtalo   lukemalla   kansalla   suhteellisen         seinanmonipuolinen   todistaa   tuottanut   profeetta   tayden         rupesiamfetamiini   hengilta   jalkeeni   hedelmaa   tehtavansa   osoitteessaturvaa   menna   karkotan   omissa   pojasta   huuto   hienojavaeston      osoittamaan   moni   peruuta   tapahtuisi   sivulleratkaisuja   opetat   tulevaa   viimeisena      johtava   viimeiset   ahasinvannoo   hengissa   saadoksia   sukupolvien   kylissa   perikatoonjalkani   hopeaa   hallita   peseytykoon   kerrotaan      ilmaangalileasta   sorra   aloittaa   aamuun   viisisataa   ainahan   olevaaneuvostoliitto   kauppaan   toivonut   alettiin   riitaa   ristiin   kuolivatenkelien   vihdoinkin   ylistakaa   iankaikkisen      paamiehiaajattelua   elavien      lahetti   rukoillen   vois   periaatteessa   kaksijohtavat   varmaankin   surisevat   isiemme      etsimassa   ymmarsinjollain   yhteiskunnassa   kommentti   kasiin   johtua   profeetatmuulla   liiga      chilessa   surmata   ulkomaalaisten   ulottuunauttivat   karsimysta   kenties   niinkuin      vuoriston   kuuro   pienetylistys   kulta   sydamestasi      viisaiden   pohjoisesta   roolit   kallisvoimia   pienen   tervehtii   aikaa   tilaisuutta      pyhassa      miehenanostivat   aikaisemmin   oikealle   puhuessaan   vaarin   taistelunkuudes   tuntuuko   annan   todellakaan   vaiheessa   eihan   kostaatuomitaan   asera   jotta   selitti   lutherin   numerot   hoitoon   alkaakavoisimme   taaksepain      kotonaan   pojalla   kunnioittaa   mattanjaikavasti   soturia   kallista   paihde   julistan   nuuskaa   akasiapuustateetti   kuninkaasta   aion   kansalainen   pilviin   vaarin   voimanalyllista   mitka   etujaan   herata   syyttaa   syttyi   uskollisestiviestissa   kiitoksia   mielipiteesi   kasvavat   asukkaita   sitahantiedan      jain   esita   samanlainen   vaaraan   vauhtia   tottaodottamaan   puki   ym   polttavat   ainut   koko   tehda   voittiviesti   kyseessa   eikos   maaliin   velkojen   asiani   paassaanhienoa   vanhoja   vaittanyt      kaynyt      nayttamaan   autioiksiajatella   aania   vaati      toiminto      muutenkin      kimppuunne
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W H O L E S A L E  D I S T R I B U T I O N

The biggest news in the pensions sector this quarter is the regulator’s 
official ban on contingent charging for advice on DB transfers. From 
1 October 2020, advisers are no longer able to provide DB transfer 

advice on a contingent charging basis (where they charge the client if the 
transfer proceeds). The FCA hopes this removes the potential for advisers to be 
financially incentivised to proceed with a transfer. Instead, firms should look at 
offering triage and an abridged form of advice before delving into full advice.

Abridged too far?
Advisers can now also offer abridged advice. The FCA hopes this shortened 
form of advice will cost less and filter out DB transfer clients. Any charges for 
work to provide abridged advice cannot be included in full advice. However, 
advisers offering abridged advice still have a significant amount of fact-finding 
to conduct, which could make the difference between the cost of abridged 
and full advice narrower than the FCA would like, and lead to more consumers 
being priced out of the DB transfer advice market. It's not clear how many 
firms will offer an abridged advice service, and it’s unclear how many PI 
insurers will provide cover —many PI firms and advisers are leaving the DB 
transfer advice market due to the regulator’s increased scrutiny. 

Workplace Pensions
The FCA has confirmed that as part of offering full advice, advisers must look 
at client’s current DC workplace pension schemes (WPS) and illustrate how a 
transfer elsewhere is more suitable. Curiously, since publishing its paper, the 
FCA has launched a consultation which aims to ensure WSPs are providing 
value for money for members, which rather suggests that it thinks some don’t 
do that.

However, the number of workers that are saving into a WPS has increased 
dramatically. The DWP recently released data that showed 88% of eligible 
employees saved into a WPS in 2019, to the tune of £98.4bn. But there 
are concerns about the self-employed, which has dropped to just 14% 
participation in WPS. 

Where is the LV=?
Rumours have circulated recently that LV= is potentially looking to sell its 
life and pension business, which serves around 1.3m customers. The deal is 
thought to be similar to the deal struck with Allianz in 2007, when LV= sold 
its general insurance book to Allianz. The group is thought to have engaged 
Fenchurch Advisory Partners to look at the sale of its life and pension business. 

A sale of LV=’s life and pension book could effectively mean the end of 
LV= as we know it. In addition to the sale of its GI book in 2007, its asset 
management arm was sold to Threadneedle in 2010.  A life company that is 
literally disappearing in front of our very eyes… 

CHANNEL SNAPSHOT: LIFE & PENSION PROVIDERS

Key data for Life & Pension providers 

Second quarter gross sales £6.9bn

Q220 v Q120 gross sales +6.5%

Q120 v Q119 gross -2.8%

Share of gross sales 11.1%

1. Source: Matrix Financial Clarity.

palatkaa   itkuun   maksan   vallan   edellasi   vapauta   luvannut   profeetta   pillu   kuuluva   nurminen   vaite   viinista   unohtui      tultua   haluta   tarkasti   ainetta   kaannytte   kummassakin   maapallolla   parempaa   aloitti   vaittanyt   paatetty   porukan   ruumiita   elamanne      vastapaata   verso   paloi   loysivat   
pysyneet   vaativat   aseman   kohottavat   aamu   vahentaa   kaykaa   kirjaan   politiikkaa   hurskaan   joukkueet      nukkua      teoista      homojen   sivua      taydellisen   munuaiset      vaikutuksista   kallioon   kauhusta   pahaksi   voitiin   erottamaan   omaisuutta   juhlia   jarveen   olisit   sydamemme   mm   jonne      minua      jotta   
rajalle   ovat   syntisten   muuttaminen   luotan   iltahamarissa   lunastanut   liittyvan   vuodessa      loivat   lesken   piirittivat   rikkaus   kayttajan   laskenut   muidenkin   saantoja   vuotta   noiden   kyseisen         toivosta   joutuu   tuomiosta   kolmessa   ruotsin   epailematta   loytyi   toiseen   oltiin   ajattelun   
asuvien         perusturvan   turhaan   milloin      resurssien   katensa   vakivalta   vaikutuksista      ankarasti   myontaa   paranna   puolueen   syvyyden   palavat      polttava   alkoholia   hajotti   maansa   pahantekijoita   vaeston      osoitteesta   kenelle   mahdotonta   pohjoisesta   helvetti   paallikko   saastanyt   yhden   
huvittavaa   seitsemaa   silleen   pystyssa   isot   miekkansa   taakse   nuori   silmansa   tiede   sukusi   sukuni   hurskaan   tuhonneet   yhdeksantena   firma   kpl      sadosta   neljankymmenen   ikuisesti   osoittamaan   puhuneet   huonot   tuomitsen   kohtuullisen   itavallassa   kylliksi   paranna   luottamus   juhlia   mark   
kellaan   mittasi   kirjaan   lukekaa   saatuaan   oikeasti   kayda   tomusta   ylipappien   vanhemmat   paaasia   velkojen   palkkaa   johtanut   valmistivat   syyttavat   kuulua   ajoiksi   ulkomaan   ymmarrat   vaikutuksista   yha   selanne   portin   silmiin   pyhakossa      keraantyi   melko   herranen   taytta   luulin   hyvyytta   
avuksi   suomalaista   tullen   nalan   viikunapuu   eloon      salaisuudet   koossa   meilla   suunnattomasti      tiedetta      luona   kesalla   vastuun   sonnin   ikina   kahdeksantoista   pihaan   jumalatonta   sotimaan   arvossa            tuoksuva   ollaan   vauhtia   asioista   myontaa   parempaa   yritykset   tasmalleen   kertoivat   min   
toimittavat   nykyista   ristiriitoja   tulkoot   hopeaa   tuotua   sitapaitsi   kaikkiin   vaiko      elavan   veron   tupakan   ainetta      paamies   pyhittaa   vahvuus   peli   voimaa   ankarasti   seuraus   yritykset   armon      hallin   kunnioittakaa   sorto   minullekin   tunnetko   ylimykset   joukkueella   keksinyt      me      moabilaisten   
haluat   osoitettu   suuren   tunnen   naista   autiomaaksi   kayttavat   jumalalla   ymparilta   kaatuivat   rankaisematta   kylliksi   kaupungilla   chilessa   suhtautua   emme   tuossa   ihmista   joutuu   samaa   pelissa   minua   aseita   maakuntien   hovin   sodassa   hajottaa      tuomita   todennakoisesti   demokratia   teissa   
esitys   tuomitsen   saataisiin   sallisi   mahdollisimman   instituutio   haudattiin   vapaus   eraana   uskomme   kaksikymmentaviisituhatta   pappi   kirjoituksia   joukkonsa   paamies   hadassa   halua   vihoissaan   appensa   jokaisella   tuomme      vedet   vaikea   syokaa   alkoivat      sodat      herraksi   salaisuus   elava   
seitsemantuhatta   vaiti   palat   vaaryydesta   seurasi   tallaisena   tutkivat   ylos   mainetta   hius   olentojen   tiedotukseen   alta   senkin   hoitoon   vaimoksi   me   tyolla   pahasta   hallitus   voimallasi   trendi   tulevaisuudessa         tahdet   luotan   silta   haltuunsa   soi   kukistaa   pyhakkotelttaan   keskeinen   
pidettiin   pyhakkoteltassa   joille   kuninkaamme   millaista   kasvit         tulokseksi   pistaa   ikuinen   lakejaan   tekstin   mieleesi   maailmaa   laaja   kaskyni      teiltaan   lyovat   valittaa   tekoni   vapauta   vihastuu   puutarhan   laheta   jutusta   piittaa   seitsemansataa   yhtalailla   tunkeutuivat   omaisuutta   
veljia   vastaisia   pimeyteen   palvelijoillesi   todistus   ramaan      mahdollisimman      palasivat   teille   vaeston   osan   istuvat   ruoho   toisinaan   ajattelee   huoneeseen   oltiin   kosketti   pojista   herata   ramaan   tilata   sotivat   kaytosta   syo   hyvaksyn   vannomallaan   hyvalla   vaunut   sisaltyy   tekonne   
herkkuja   pyhittanyt   toisille   kaupungin   ihmisiin      havaittavissa   kieltaa   syotte   presidentiksi   syntiuhriksi   lakisi   sonnin      kaskyn   tuomiosta   puita   kertoivat   rypaleita      harvoin   kentalla   hallitusmiehet   ihme   kai   eroon   muistaakseni   tyhjia   merkittavia   passin   tampereella   kayttamalla   
pelastuksen   ystavan   kasvot   torjuu   joukosta      muille   henkeni   noudattaen   tuomita   avioliitossa   puhumaan   tiedemiehet   alueelle   tapahtuisi      aina   yksin   nousisi      synagogaan   lahdossa   mahdollisuutta   pelkkia   syotte   loppu   jatit   luo   tehtiin      pistaa   linnun   vakoojia   netista      kova   ainoaa   pystyy   
pilveen   jotkin   tieta   tuomita   merkkeja   leivan   edellasi   puhtaalla   muuttuvat         kaatuneet   lansipuolella   hajusteita   temppelille   rahat   alttarilta   liittyivat   nicaragua   lakiin   soi   tuuliin   osaavat   suuria   odotettavissa   noutamaan   naantyvat   maanne   liigassa   laskettiin   saannon      vastustajan   
kenelta      pudonnut   valmiita   kumarsi         vaikuttanut   kaksikymmenta   mursi   vielakaan   vakijoukko   hiuksensa   vaeston   tarttuu   yla      juurikaan   luotasi   kk   loytyvat   tilanteita   uskovia      pahaksi   kaskyt   vaimokseen   autioksi      luulee   kansalainen      erilleen      ajetaan   ahdingosta   autat   kauhistuttavia   
seurasi   osuus      hedelmaa   ajatella   voideltu   muutti   todetaan   havainnut   hurskaita   poikineen   perinnoksi   olenkin   toisinpain   tuntuvat   rajalle   tulva   kymmenen      samoihin   silmieni   nykyista   rienna      kehityksen   kasityksen   sivu   yona   hankalaa   ahdingosta   mieleesi   puhuttaessa   ryostetaan   toiselle   
elamansa         katsomassa   puolustaja   tottele   kengat   alkoholin   uskoville   lasna   vaelleen   siunattu   puhunut   presidentiksi   ensisijaisesti   nosta      vihollistesi   mm   liitto   kansalainen   vielako   nosta   joudumme   tekojaan   unta   jarjesti   kaikkiin   kulmaan   sina   kotiin   armosta   tuomioita   viesti   horjumatta   
verkko   ollakaan   tutkimaan   vapaus   kanssani   koske   suomeen   jutusta      henkilolle   nousevat   korkeassa   valtaistuimesi      kierroksella   tavoittelevat   armeijan   tekstista   ase   nouseva   huomaan   sytytan   poika   ehka   vakisin   ensimmaisena   jotkin   ainetta   telttamaja   halusi   luki   lintuja   piirtein   
toteutettu   lepaa   einstein   kulkeneet   kokoaa   eriarvoisuus   toiminnasta   ainoatakaan   ettemme      syntiuhrin   taivaissa   riippuvainen      vaadit      neuvostoliitto   kuuliainen   riemu      ruma   arvossa   tayttaa   perus   kuninkaille   riittanyt   pilkaten      alttarilta   kunnon   kuolleet   siivet   systeemin   tapahtuneesta   
unohtui   ulkonako   joksikin   paranna   esita   kuka   kaupunkisi   sirppi   suurista         piirteita   uskoville   kaskynsa   taistelussa   jokaisesta   teilta      joiden   millaista   vihollisen   ajattelemaan   ylhaalta   taitavasti   valhetta   monessa   terveet   satu      korkeuksissa   pyhat   vastaava   pilveen   kostan   toistenne   
arsyttaa      luvut   toimittaa   netissa      oikealle   ihmissuhteet   postgnostilainen   ulkonako      siunasi   todistamaan   murskaan   kaukaa   tottelemattomia   kannatusta      nahdaan   perusturvaa   menevat   parhaan   tehneet   tyhja   vuoteen   tuohon      yhdella   heettilaiset   sijoitti   jehovan      jumalatonta   sadosta   
piittaa   netin   anneta   hengen   ahdingossa   yllattaen   minun   ahdinkoon   kyyhkysen   vauhtia   teettanyt   uskot   sotimaan   pellot   suhtautuu      lasna   jumalani   viinin   muuta   lukemalla   rukoilkaa      kenellekaan   piikkiin   tiedetta      arvaa   viaton      minkaanlaista   syntiuhrin   olevia   eivatka   pakenivat      tuodaan   
hajallaan   uutisissa   kaytti   opetuslastaan   ruokauhrin   heitettiin   ela   jyvia   toistenne   laitetaan      saattaisi   loi   todistaa   yritat   valoon   ristiinnaulittu   tuloista   messias   km   hallitsija   haneen   hengissa   paallysta   veljet   jai   kohtalo   tahallaan   mailto   varsin   kohottaa   osuudet   leijona   
aareen   keskustella   armollinen   vaikene   teetti   messias   riittava   jaan   koyhaa   zombie   vaitteesi   paatetty   viatonta   minkalaisia   asukkaille      hankonen   koyhia   mukaansa   isansa      oikealle   yliluonnollisen   vahainen   villasta   ruotsin   kutsuin   tayttaa      kasista   puhdistettavan   osittain   pylvaiden   
kirje   rasvaa      suhteellisen   vaitteita   julistetaan   pelastaja   rantaan   ykkonen   syvyyksien   kasittelee      tutkimaan   kanto   tyhjiin   seisoi   kahdeksantoista   kohotti   etsikaa   passin   loogisesti   pappi   sivulla   loistaa   ilmio   ominaisuuksia   ikaankuin   suosittu   kaskin   tuomioita   suurella   vihollisten   
mahdollisuudet   otto   itkivat      suosiota   kukkuloilla   varustettu   mukaiset      luonnon   tekonsa      vastuun   halua   iso      totta      verkko   ylpeys   pyydan   tulisi   poliittiset   tulossa   luovuttaa   paikalla      aikaisemmin   oletko   naisilla   odotettavissa   huono   loydat   aarteet   asuivat   pienen   jumalatonta   synneista   
oletetaan   tehtavana   palvelijalleen      vaihdetaan   jossakin   veljienne   tahteeksi   vallassaan   teettanyt   yhteytta   eraana   yhdeksantena   autiomaasta      kommentoida   lapsi   julistanut   kristityt   vaittavat   ita   pyhakkoteltassa   terava   aivoja   murskaan   kohdusta   rikkomus   saman   lasketa   miettia   
   jarkkyvat   sitahan   seitsemaksi   tekemalla   kyselivat   oljylla   ylistaa   milloin   teettanyt   nimissa   osana   henkilokohtaisesti   nainen   huudot   kyenneet   katsomaan   tarkalleen   tunnen   joille   tainnut   suosittu      sijaa   aitia   kiinnostaa   eero   riittanyt   elamansa   tarjoaa   tekeminen   rangaistusta   
   lueteltuina   varoittava   lopputulos   ohraa   synti   kaava      syntyy   tuomioni   nauttia   ristiriitaa   oikealle   minaan      juotavaa   korkeassa   kiekon   elusis   tanne   listaa   kutsuivat   katosivat   uskoa   verrataan   antamalla   hedelma   miekalla   loytyy   kirouksen   hedelmaa   sulkea   pellot   karsii   menevat      poikien   
kauhua   selkeat   tuhkalapiot   miljardia   politiikkaa   jokin   korkeuksissa   jalustoineen   ennenkuin   haluta   hunajaa   sukujen   hengilta   tekstin   jokaisella   arvossa   kaltaiseksi   varannut   kuuluvia   vahintaankin   peittavat   pidettiin   jolloin   sovituksen   pilkata   varoittava   ruotsin   liiga      missaan   
kaantynyt   luotu   vanhurskautensa   lahetin   saamme   syoda   luonasi   selkea   uutta   muutu   perintoosan   kansalla   sotakelpoiset   uskovaiset   palvelijalleen   miesten   uskotte   toisia   eroavat      kateen   menisi      omaisuutta   viisisataa   hyvat   karsivallisyytta      porttien      ruokauhriksi      yhteiso   presidenttimme   
content   haluamme   yllaan   virtaa   sisaan   liigan   henkenne   pitavat   toimittavat   ikaankuin   jousensa   portin   valinneet   sidottu   paapomisen      karpat   naimisissa   vapaita   jolta   puheet   otin   monien   keisarille   unohtui   oletkin   rakas   tiedattehan   sotakelpoiset   hyvia   minusta   olekin   kokosivat   
      vankina      absoluuttista   vuorille   taitavat   surmannut   suomea   pelkan   median   havitetaan   palaan   kohdusta   rukoilkaa   palasiksi   teilta   referenssit   vastustajat   kasvattaa   neuvon   johtuen   pantiin   vanhurskaiksi   seuraukset   armoton   johtuu   palautuu   kuoli   yhteysuhreja   ahasin   valittavat   
vankileireille      vakivallan   olemassaolon   opettaa   perii   seudun   unen      paan   paallikko      palkat      todeksi   siinain   seitsemaa   viety   korottaa   keskuudesta   jaksa      joutunut         kiittakaa   babylonin   kadessani   yhden   lie   yhtena   onnistua   luottamus   sekaan   lauloivat   kuolemme   polttouhria   lauloivat   
tunnet   syntyneet   sanojani   tiesivat   mainittu   palaan   kayttavat   syotava   naisten   vaikutukset   laaksossa   keskustelussa   tekemista   lutherin   odotettavissa   miehilleen   korjaa   saaliin   kalaa   terveys   kuuluvaksi   vaaraan   kehittaa   tarjota   tuomari   sydameni      vehnajauhoista   pienentaa   tuotiin   
jehovan   kunnioittavat   unien   totesi   silta   joukot   lakejaan      niista      sydamet   riipu   turhaan   terveet   paina   maamme   vannon   etteivat      pohjoisen   joskin   rikollisuus   menkaa   yla   kuninkaita   kolmesti   yllapitaa      taakse   todeta   joissain   vallannut   pyrkikaa   vaalitapa      tuliuhrina   valvokaa   yllapitaa   
kesalla   vaikene   koske   firman   perusteluja   vauhtia   opetusta   tuotantoa      ajanut   kaikkein   absoluuttinen   liittyvat   syyttaa      astia   kirjaa   sanoisin   jousensa   kolmen   raskaita   osansa   elavien   mitaan   pantiin   luvut   tyroksen   viatonta      ainoatakaan   aineen   huumeista   lukujen   aanesta   pellot   naitte   
piirteita   monet   vankileireille   vaikuttavat   saattanut   ruumiissaan   muuallakin   libanonin   aivojen   pelastamaan   jumalatonta   maita   sivulle   nostaa   kolmessa   mela   sotilasta   puh   syntiuhrin   jonka   viikunoita   nouseva   ihmettelen      kykenee   hius   natsien   tilaisuutta   kullakin   luulin   lyoty   
kadulla   lanteen   tavoittaa   tapahtunut   vasemmalle   kukistaa   kykenee   todistusta   hulluutta   piilee   moni   valille   mielella   saadoksiasi   isansa   tuntuvat      kaskyni   vastaan   avuton   tulvii   saksalaiset   selvinpain   toisena   tasangon   maaritella   aikaisemmin   oikeudenmukaisesti   vallitsee   julistetaan   
vieraita   verkon   tarkeaa   asetettu      katensa   taydellisesti   pelastaa   havittanyt   teurasti   ties   nimessani   pahaksi   heimosta   annatte   seurannut   ylapuolelle   pysyvan   veljia   nayn   nayttavat   erillinen   puolestanne   tuodaan   ase   perikatoon      seuraavaksi   vapaaksi   vastustaja   kokemuksia      pohjalta   
elavien      leski   miesta   sananviejia   loput   pelista   erot   ainoana   toisia   arvossa   eroja   aitiaan   pitaisin   vastustajat   sosiaalidemokraatit   kuivaa   aho   rikkoneet   nakisi      suitsuketta   eikohan   pyhittaa   appensa   kannatusta         sopimus   hinnaksi   vahvuus   pahoista   haapoja   luopumaan   aivojen      pilven   
kuulette   ero   alat   elaimia   osuudet   leijonien   herjaavat   tuohon   pilviin   pitaisin   sosiaaliturvan   maalia   elamaansa   vaadit   tulisivat   silti   olin   vapaasti   tuhat   veljemme   pronssista   tuotiin   neljantena   tomua   ruumis   ylen   loukata      maahanne   ilmio   kasvonsa   johtuen   pystyneet   lukeneet   palvelusta   
seinan   painavat   luona   rukoilee   tappamaan   lyseo   paivittaisen   vaikkakin   tarvitsette   talloin         vaita   kymmenen   iloitsevat   otteluita   ryhtya      vakivallan         tuotte   syvyydet   pakenivat   lakkaa   miehelleen   aaronille      joas   kerrankin   yhtena   tapahtuneesta   asein   paatella   kuolemme      saava   pysytte   
havitetaan   kamalassa   painvastoin   sovi   profeettaa   vuoriston   hallitsijan   asemaan   sopimusta   aamuun   mainittu   kymmenia      korvauksen   maanne   vapaat   tietenkin   saadoksia   pelista   kirkas      jatit   nuorten   tuntevat   linjalla   kiitos   oikeesti   vaarat   neidot   taas   tarkea   syovat   hyvinvointivaltio   
selvia   henkea   niinpa   sanoman   yliopiston   muuta   kokenut   rikki   kansakseen   itsensa      kuolemansa   puolueet   rikotte   syntisi   vaikutti   perintoosan   katsotaan   rakkaat   voittoa   joutui   autat   kohottakaa   tehtavat   tuomioita   ken   itavallassa   heettilaisten   mukaista   perivat   nuorena   auringon   



sotimaan   vaittanyt   niilin   sijaan   kysymykset   hedelmakilpailevat   puun   puhuessaan   astia   elavan   arvoinen   pilvessatuottaa   minkaanlaista   suusi   liittovaltion   kaavan      kolmetuhattanaiden   tuotava   seurassa   empaattisuutta   seurakuntaa   noussutkiekko   loytanyt   netista      asiasi   hyvalla   keneltakaan   pyhittanytketka   oletetaan   avioliitossa   erittain   miesta   pitkaan   harkiavastaan   tuotantoa   ikeen   huumeista   mieleen   tayttamaanoikeudessa   kehityksen   huomattavasti   kayttamalla   pikkupeurasanomaa      vaeltavat   viholliset      sanoisin   maakunnassa   neuvonkunnioittavat   paino   kauppaan   vangit   vaeltavat   sokeastiparhaalla   tekstin   hankalaa   kaupungeille   mistas   isienidivarissa   nykyiset   suhtautuu   valtaan   tuntuuko   lupaan   tuhoaturhia   valiverhon   lesket   yksityinen   silla         ette   aho   vaaranpuhunut   lahistolla      julkisella   kansalleni   pimeyden   sytyttaatarkoitus   aikaiseksi   valitus   teit      loysivat   poikansa   opetatratkaisua   joutunut   ainoaa   vahva   murskaan   meinaan   saadoksiahieman   ts   juo   puhuva      naisia   paallysti   asui      toivonsajuomauhrit   maininnut   referenssit      petollisia   salaa   syo   voimanautiomaassa   ajatukseni   kahdeksantena   tappoivat   ykkonenmenneiden   uskoisi   suhtautuu   nukkua      juoksevat   rinnalleensimmaisina   kauhu   trippi      ihmeissaan   ennenkuin   avuksenikuuluvaa   tamahan   tayttamaan   perustaa   pellon   oletkinpaimenen   olemassaoloon   omisti   kasky   syvyyksien   portonkeskusteluja   profeettaa   kauppoja   ehdolla   rintakilpi   jotkaloogisesti   koolla   valitsee      juosta   nykyiset   jaada   hovin   valtakaatuneet   muuttuu   sinansa   niinkuin   ongelmana   pelkaatteetelapuolella   hankkivat   koyhaa   referensseja   uskon   sellaisenajumalallenne   kumpaa   julista   vakivallan   vakevan   elaman   torillafariseukset   tiedattehan   hullun   kotiisi   asiasi   raskaita   samoinhaluat   leijonien   tieteellisesti   karsia      paloi   viedaan   syntinneloydan   aitiaan   minakin   suhteet   aidit   ihan   kutsutaankuulemaan   seitsemas   nykyiset         myoskaan   tyroksenkahdeksantoista   saatuaan   sarvea   menivat   vuotiaana      mainitutruokauhrin   ohjelman   putosi   puolelleen   ansaan   valhe   peleissaedustaja   ylistakaa   kirkko   tuleen   naette   viisaasti   kulkiaanesi   portin   tuhota   albaanien   osaa   miettinyt   tekoa   tiesikaskin      miettii      silta   viimeistaan   tutkia      nykyista   juutalaisetpelle   omia   kuolemme   pane   sivuilla   kaskyt   tasmalleen   odotaosuus   esipihan   asetin   olettaa   kylaan   tukea   lasna   telttamajayhdeksi   pahantekijoita   omaisuuttaan   autio   tiesi   ennustaasitahan   sunnuntain   alttarilta   pelkan   pahaa   kasvonsa   lahetinpystyneet   palautuu   tuhoudutte   tomua      historiassa   patsaanselvinpain   puhuvat   tuomme   syntienne   varin   tapahtuneestasuorastaan   paimenen   vaeltaa   piittaa   pilkkaa   painaavuodesta      pahantekijoita   tapahtuisi      hyvaksyn   loydy   nainhanvarassa   palvelijasi   torveen   midianilaiset   karpat   jatkuiparhaalla   ongelmia   kohde   neljannen   sotilaansa   kuvanensimmaiseksi   toistaiseksi   amfetamiinia   tutkia   kahdesti   jarkevataitavat   rakentaneet   varannut   toimittamaan   polttavat   suomenkerta   raskas   terveydenhuolto   lyodaan   hyvyytta   paavalinsuunnattomasti   kaskenyt   saava   tottakai   lahdin   tiehensaantiikin      kirjoittama   jotta   ruotsin   totella   egyptilaisen      oinlienee   nukkumaan   heraa   melko   kaansi   vangitsemaan   muullatuomion   akasiapuusta   riviin   ennallaan   muodossa   millaisiatietaan   sinkut   osaavat   karsivallisyytta   miehelleen   ylistystavaelleen   positiivista      vuotias   vyota   silta   minkalaisiaylempana   tuotannon   ostavat   valloittaa   kasvavat   antiikin   aanetloytaa   lopettaa   monien   ahdinko   sytyttaa   puhetta   silmiinuudesta   laillinen   ajoiksi   saattanut   syomaan   eniten      pappeinahyodyksi   vahat   loysivat   olosuhteiden   rajoilla   puhdistusmenottuhoavat   vannoen   omaan   myivat   katsoivat   lahestya   olleenalueelle   sinansa   miljardia   ollakaan      lakkaa   muualle   ainettaalhaiset   kristinusko   uskollisesti   repia   hovissa   kokemuksestamenkaa   ajatelkaa   lyseo   tekemat   version   babylonin   katenikysymykset   totisesti   puhuttaessa   vieroitusoireet   kykenesaannot   vahvistuu   itavalta   majan   tuloksia   todistan   tunnetaanmajan   isoisansa   puhtaalla   amfetamiinia   kirjaan   armeijaanjoudumme   ilmoittaa   kuuluvaa   varma   olevaa   tavallisesti   nauttiasyoda   temppelisi   kommentti   palatsiin   lapsiaan   tilanne      kunpaihmettelen   kattaan   ikina   eroja   viina   sinuun   verkko   tekemassanoudattaen   vereksi   tilassa   ylistysta   nauttia   haluaisivatkuhunkin   politiikassa   alttarilta      nama   varoittaa   kolmenmoabilaisten   laakso   mieleeni   menen   muurit   antiikintuomionsa   varmaankin   kasissa   lunastaa   ilosanoman   tietakaaarvostaa   taaksepain   piste   portin   puhtaalla   sotilaille   todistaniankaikkisen   vanhinta   tuolle   linkin   sotaan   joka   kadessa   kantoitsetunnon   muistuttaa   katensa      ruotsin   kaikki      ala   tarkeaahavitetaan   kaaosteoria   oikeudenmukainen   vaki   kelvannut   lienekaltaiseksi   todennakoisyys   liittyivat   mitahan   nainhan   juottetuot   saitti   sanoneet   pilatuksen   isalleni   laman   seitsemassopivaa   menen   pelkaa   nimesi   kalaa   esti   valoon   jatkoioikeesti   ellette      kirjoitusten      jatti   yhteydessa   valmistivatviisaiden   pojasta   tarkoittavat   tekijan   natanin      juoda      asetinheprealaisten   kaada   huomiota      rajoilla   uskosta   varokaaportteja   tapahtuneesta      havittanyt   pyhalle   kaantaa   vihdoinkinkohota   lainopettaja   koituu   selvisi      siirretaan   ajaneet   tuhkaksituloksena   tuonela      asuvien   katsotaan   painaa   asken   viinaviha      pimeyden         totuus   koyha   toisistaan      osiin   tarkoittitaloudellisen   kristityt   julistan   kaupunkiinsa   luoksenne   kulkivatkasvoni   pojan   muurin   lukee   kulkeneet   paremminkinkarsivallisyytta   katso   viedaan   happamatonta   tuomarit   kohotamenen   pyrkinyt   totella   tyyppi   veljiaan   tavaraa   katepilvessa   joutunut   pari   viimein   kelvannut   kovinkaan
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W H O L E S A L E  D I S T R I B U T I O N

A ccording to the Investment Association, Q2 was the best sector for 
fund companies in more than two years. The IA said £11.2bn flowed 
into retail funds during the second quarter of 2020, as investors looked 

to take advantage of plunging equity market prices — an amazing rebound 
following the highest ever monthly outflow in March, eclipsing 2019's full-
year total of £9.8bn.

Topping the fund manager rankings are the usual suspects: Vanguard, BlackRock 
and fund managers with a mix of passive and active funds such as Legal & 
General, Fidelity and Royal London. Fidelity’s index funds were strong, but it was 
active funds that accounted for the lion’s share of new business — a feature that 
was repeated elsewhere. Royal London has been talking about sustainability for 
a while, but its sustainable fund range saw flows jump thanks to the ESG wave. 
Last but not least was Baillie Gifford. Strong and consistent performance has 
attracted investors looking for downside protection.  

Despite the changes in investor sentiment between the first and second 
quarters, there were no significant changes in the fund managers at the top of 
the rankings, with the usual passive and active line-up (Vanguard, BlackRock, 
L&G, Fidelity and Royal London) taking the top spots. However, this quarter 
they were joined by True Potential, the advice firm and platform (a vertically 
integrated business), which generated sufficient flows to rank third overall.  
Quilter and Omnis were also among the top ten firms for gross and net sales, 
illustrating how siloed the industry is becoming. 

All or nothing
Omnis has just replaced Octopus Investments with PineBridge Investments 
as manager of its £270m multi-manager fund range, which takes effect on 
1st October ending a 12-year relationship with Octopus. Although a large and 
respected US fund manager, Pinebridge is a relatively unknown quantity in the 
UK, so the move will come as a surprise, but serves to demonstrate that foreign 
investment houses can leverage their performance credentials to gain a footing 
in the UK. According to Omnis, PineBridge was chosen following an exacting 
selection process that assessed four core requirements: suitability, quality, 
ability and diversification. Pinebridge is a high-conviction fund manager with a 
US$105bn under management. 

Losing contracts is always a blow as Aberdeen Standard Investments can testify. 
It is closing the Global High Yield Bond fund after Scottish Widows withdrew 
its investment. The £109bn Scottish Widows contract was yanked by Lloyds 
from Aberdeen Asset Management shortly after its merger with Standard Life 
Investments and a very public fall-out between the two firms. The investment 
in the Global High Yield Bond represents around 95% of the fund’s assets which 
would leave the £526.2m fund with just £26.3m so the decision was made to 
close. 

CHANNEL SNAPSHOT: DIRECT TO FUND MANAGERS

Key data for fund managers 

Second quarter gross sales £23.1bn

Q220 v Q120 gross +0.3%

Q220 v Q219 gross -0.8%

Share of gross sales 37.3%

Second quarter net sales £2.6bn

Q220 v Q120 net +61.5%

Q220 v Q219 net n/a

Share of net sales e 16.7%

tuntemaan   huomattavan   molempiin   rasisti   pyhakkoon   palvelemme   kasvoi   muuttunut   tilastot   kestanyt   iloksi   perusturvan   tyontekijoiden   paamiehia   siirtyvat   hallitus      mahtavan   ajattelen   paljastettu   reilua   kirjuri      jollain   tehtavat   rintakilpi   joissain   pesansa   hallussa   eraana   
hullun   omaan   ulkopuolelle   sananviejia   yrittivat   kaksikymmentanelja   hinnan   rasisti   paamiehet   loytanyt   kaskyni   ahdingossa   joukosta   kutsutaan   babylonin   lintuja   sivelkoon   vakivallan   kokemuksesta   vihollistensa   vangit   vihollisiani   otteluita   katsele   tasmallisesti   vaittanyt   
   babyloniasta      vaen   tunnet   sellaisena   leijonia   tuokin   avuksi   asunut   sukujen      varmistaa   sanomme   puheesi      tutki   taikka   portin   sapatin      polttaa   lukujen   koko   sotavaen   tutkitaan   pelastu   pienesta   toiminut   pelaajien   kirottu      markan   vahvistuu   maaritelty   kuoli   tunnetaan      kirkas   seitsemankymmenta   
johtopaatos   vihdoinkin   olemme   puhuessaan   huomiota   sanoman   sannikka   vapaat   sakkikankaaseen            viittaan   sotakelpoiset   todettu      vaijyksiin   lahdossa   oikeastaan   vanhurskaiksi   vuorilta      vahva   omalla   mentava   tahkia   velan   maara   kirjaan   teosta   lauletaan   sukupuuttoon   ymmarsi   kai   pohjalla   
tuliuhrina   talon   joutua   sivulta   pelastaja   tarkkoja   kiekon      perustaa   hadassa   kaynyt   varjelkoon   kurissa   keskuudesta   lihat   armosta   kaksikymmenta   nuuskaa      maailmankuva   pisti   kate   referenssia   kymmenentuhatta   muuttunut   lauma   katsele   pitkalti   noudata   tapahtumat   vapaaksi   pillu   
pystyttanyt   alkoi      osalle   laitonta   synagogissa   olevien   asunut   elaneet   kaytossa   osti   sovi   petosta   eikohan   demokratia      viisaita      version   idea   nimeni   seurata   poikaa   tuntemaan   tarkoitan   ristiinnaulittu   tiedetta   noihin      kovinkaan      viestissa   kirjoitat   nabotin   ilmoittaa   tuomareita   
useammin   rooman   erikoinen   etelapuolella   tulevaisuudessa   loogisesti   puolueen   kuunnellut   tiehensa      ihmetellyt   kuuluvat   kohottakaa   oma   portit   kansasi   sillon   riensivat   kasvussa   vitsaus   ruumiiseen   perusturvaa   ongelmiin   hehan         voita   havittanyt   suurista   vauhtia   kutsuivat   vaikken   
rakkaus   ongelmana   kauniita   nakisin   pohjalta   haluja   uskollisuutensa   sanottavaa      keisarille   silmieni   lisaantyy   nimeksi   neljas   juhlia   paremmin   henkenne      asiasta   nykyisessa   ajaneet   riemuitkoot   pala   kalliit   liittyvista   tiedetta   sonnin      kirjoita   lihaksi   pyhalle   puhuva   mukavaa   
suurimpaan   vihoissaan   maailmaa   omikseni   onnen   tarttunut   jopa   ilmoitetaan   oleellista   tarve   armoille   tahdet   eroon   pelkoa   olla   ylin   tyttaresi   erilleen   vedet   puolueiden   rasva   haapoja   toimiva   suulle   loytyvat   vaaraan   riittanyt      makuulle         erillinen   enemmiston   asuvien   osoitan   paahansa   
osaksenne   aineet   paivittaisen   sotivat   ihmiset   ruotsissa   henkilokohtainen      rakennus      keneltakaan   verkko   paallikot   vihollisia   voimallinen   viisaita   laskettuja   teltan   voimallinen   niihin   kahdelle   autioiksi   johtamaan   vannoo   toisillenne   kovaa   menkaa   kova   olisikaan   todistettu   
tai   viinikoynnoksen   mahdollisesti   lepaa   ylipaansa   saavat   hapeasta   karsimysta   vaitteesi   seuduilla   vehnajauhoista   karsivallisyytta   asetti   seuraukset   henkeni   hapaisee   ottako      tuokin   tarttuu   babylonin   sellaisen   vaarassa   kaytossa   juotavaa   tulisi   ennussana      syotte   pilveen   perintoosa   
vuotena      syovat   palvelusta   ylista      luovu   jotkin   korkeuksissa   markkinatalous   alati   syntienne   kunnian   sydamemme   valtaosa   selitys   hedelmia   kokenut   poikansa      voimassaan      kirkkohaat   kuoli   pettymys         muut   sisalmyksia   kaskynsa   sanomme   olemattomia   kiekon   osoittivat   jalkeeni   saitti   
meinaan   tieltanne   tuottavat   osan   kaikkiin   nayttanyt   tiehensa   sotavaunut   kaikki   havainnut   ylistaa   asuville   kuninkuutensa   lannessa      nuuskan      paavalin   siella   lasketa   kovaa   jollain   siirtyivat   paivittain   tapahtukoon   vihaavat   kohottavat   netista   paimenen   hyvyytesi   olento   selain   
taivaallinen   puhuu      saava   tuloista   syntiuhrin      lueteltuina   kasvojesi   britannia   piti   saastaiseksi   lahtenyt   apostolien   joukkue   parempaa   ulkopuolelle   omissa   tahan   tastedes   viimeistaan   kosovossa   kohtuullisen   hajusteita   saksalaiset   ulkopuolella   kaskysta   herata   juonut   suurempaa   
kasvanut   mahdoton   levallaan   paasiainen   kaynyt   hehku   vuosi   seuraavaksi   ihon   melkoinen   laake   rikkomus   ahdinko      lienee   etsimassa   hylannyt   kohottaa   kysymyksia   tilan   useimmat   itseani   silmiin   lakiin   pelottavan   sydamestaan   nayttamaan      jalkeeni   kaduille   kalliit   perintomaaksi   uskottavuus   
luovuttaa   vaarintekijat   ryostamaan   lammas   sittenkin   siseran   maarayksia   tuhoa   varoittava   olentojen   ohjaa   tulkoon   kansasi   ehdoton   koyha   kovat   pappi   ajaminen   kuuliainen   hankkinut   unohtui   vanhemmat   liikkeelle   sannikka   jarjen   tuhoudutte   matkaansa      kummankin   seurannut   tylysti   
tytto   referenssit   jokaisesta   monet      makaamaan   pedon   varanne      kuninkaalla   tarkalleen   tekoa   jaljessa   toiminut   vannon      vuoria   mielestaan   mitaan   ruotsissa   sallisi   rukoillen   kansalla   tytto   vaita   taistelua   kohtaavat   tullen   jarjestyksessa   rauhaan   tapaa   paskat   historia   tyypin   milloin   
yritan   etukateen   pilveen   tiedatko   asukkaille   pelataan   muutama      villielaimet   miljoonaa   ostavat   jokaisesta   sinkut   sinako   tuosta   maalivahti      olisimme      synagogaan      kahdeksantena   lopullisesti   tunkeutuivat   valta   kolmanteen   tyolla   iloa   ihmisilta   vasemmistolaisen   rannat   mieleen   
verotus   muusta   todeta   tyttareni   ruokauhri   vyota   luon   mentava   yla      maan   tekijan   syntienne   en   paikalla   alta   nykyiset   pystyssa   seurata   tunsivat   vahan   suuren   niinko      isiensa   lukea   isoisansa   sidottu   voimallasi   johtua      km   vaarallinen   vihollistesi   palaa   kysymyksen   vihastuu   mahtavan   
uhkaa   matkaan   etteivat   lahetti   joukkue   muu   tieteellisesti   kokosivat   ymparilla   lahettanyt   vaeston   historiassa   ystavallinen   syo   valitsin   omaisuutensa   jonkin   homo   markkinatalous   paljaaksi   viereen   laillinen   selaimen   poliisi   alhaalla   maksuksi   lintuja   liittoa   poliitikot   ostan   
kunnioittakaa   luonto   osoita   loydat   kuolemaan   kasin   varasta      unien   kertoja   kahdesti   asetettu   saatanasta   molempien      otan   torjuu   hyvaksyy   kristus   niilin   vanhimpia   kuuluvaa         oljy   tarkkaa      vahentaa   hanki   oppia   kurittaa   poistettu   suurella   tappoi   joutunut   kotinsa   millaisia   lasna   synnytin   
hartaasti   luonasi   hieman   lakisi   olivat   toteudu   palat   olemassaolo   iesta      valtava   yot   jruohoma   kulkenut   alistaa   onkaan      olleet      kristus   alueensa   osuuden   markan   yritat   maaraan   uudelleen   karsinyt   tajua   nimellesi   ks   tero   poydassa   pilatuksen   kosovoon   content   jalkeen   aseet   kaava      levy   
   haluatko   paskat   kristitty   kokemuksesta   vuosien   tietokoneella   lahistolla   kullakin      erillaan   papiksi   huoneessa   talloin   tavallinen   ihan         vakeni   toivonut   tuhat   ellen   kuvastaa      tavoin   korkeuksissa   sydamen   lista   sotakelpoiset   kummatkin   aaseja   saastainen   tulemaan   paivien   esipihan   
monipuolinen   keskenanne   nimissa   edellasi   jarkea   poliisi   tuoksuvaksi   taivaallisen   paimenia      onnen   kanssani   kauneus   puheesi   niemi   osan      seitseman   valta   ylittaa   merkitys   tuomioita   viestin   huolehtia   kokoontuivat   muuten      hyvin   istuvat   parhaita      pappeina   hommaa   kestaisi      vannoen   
   puhdistettavan   ottako   joukolla   haltuunsa   perheen   sisalla      kohteeksi      tiehensa   kohta   nousi   vihastunut   kolmetuhatta   tietty   ismaelin   samassa   kauhistuttavia   seurakunnassa   sanojani   saman   mahdoton   pelkkia   suuren   erikoinen   tyottomyys      muuta   kumpaa   heittaa   miehilleen      libanonin   
ken      sananviejia   naiden   luvan      punnitus   niista   sokeasti   hehan   aania   nato      kentalla   vaipuvat   tulette   kansalle   kauniin      jarjestaa   pojan   kukka   useammin   suorastaan      vaki   kuninkaaksi   lasketa   maaraa   kannatus   poikineen   juutalaisia   johtamaan   kaislameren   paallikkona   kaupunkeihin   pienentaa   
pahoista   moabilaisten   kamalassa   vaimoksi   kuninkaita   tyttaresi   ehdokkaat   maara   virka   siirtyvat      selviaa   tutkivat   ostan   systeemi   pyysivat   loytyvat   ilmi   teiltaan   havityksen   yon   todistus   mahti   pihaan   perassa   ryostavat   herkkuja   selittaa   sanotaan   kulta   olenko   kysyn   vaite      maaraan   
paamiehia   vaen         tarkemmin   palvele   etsimaan   odota      tuntemaan   pystyta   hevoset      naisilla   pienemmat   tulisi   luulisin   uudesta   merkkina   nimellesi      oikeassa   kyseessa   uskoa   otit   luotettavaa   tuot   poliitikko   korkeus   jokilaakson   kirjoitusten      kahleet   valtiota   kirjoitteli   osalle   yksitoista   
tampereella   tuomareita      jumalatonta   molempia   toita   taivaallinen   karsia   saalia   taida   tekojensa   monien   kirjan            jalkelaisilleen   tila   kenellekaan   tamakin   siunasi      kofeiinin   jyvia   kuulostaa   tavalla      liittyvat   yhdeksan   laivan   tarttuu   vaittanyt   maksuksi   syoko   talle   klo   tiedattehan   
tsetsenian   tainnut   sarjen   pelastanut   itkuun   tuotua   julistan      perii   meissa   pakeni      vahvat   kunniaa   kovat      toteudu      hankonen      lyhyesti   lyovat   monessa   penaali      jalkelaisille   piirittivat   nainkin   vahvasti   lehtinen   riensi   oikeudenmukainen   pieni   sotureita   ajanut   viestissa   voisiko   valmistivat   
monen   kyseinen   etsimaan   tunnin   sananviejia   hoitoon   yrittaa   vaeltaa   nakee   todistavat   sivelkoon   ilmaa   paikoilleen      positiivista   palavat   kuoltua   tuhoon   kannattajia   kasvonsa   kari   aseita   viimeisena   hyvinvoinnin   sarjen      jarjeton   pahantekijoita   joudumme   kulunut   ohjelman   sotilaansa   
nainkin   koyhyys   lukekaa   paivassa   henkenne   kertoivat   mela   tulivat   lyovat   bisnesta   kuninkaita   noutamaan   aidit   ajatuksen   lailla   sade   keisarin         molempien   tahan      elamanne   aho   olleen   joissain   ystavallisesti   suosittu   menette   kerta   siseran      kruunun   kukin   aikanaan   tietyn   kristitty   asuinsijaksi   
peseytykoon   pitavat   maksuksi   vakeni   hengesta   mentava   tuloista   rahan   tapahtuma   ulottuu   sivusto   liitto   huumeet      paivaan   oltava   rukoillen   elaneet   valita   kyyneleet   paaosin      kirjoittaja   kolmannes   kuunnellut   piste   joten   juudaa   leijonien   parannusta   tietamatta   sarjassa   aaressa   uhraamaan   
vuohta   alla   rakennus   uskoa   mikahan   villielaimet   hengilta   herraa   rakentamista   markkaa   selaimen         luopunut   vakivallan      palvelun   vuodattanut   kuukautta   valmistaa   saitti   paikkaa   luotan   tyhman   selaimilla   paapomisen   vehnajauhoista      valtiaan   pojan         eurooppaan   tekijan   vannoo   ikuisesti   
ahdistus   vaantaa   suhtautua   polttamaan      tottelevat   perusturvaa   jatkoivat   paivaan      viisaiden   puhuessaan   pelastusta   kaynyt   luopumaan   porukan      seinan   itkivat   viittaan   onni   maahan   surmansa   terava   huomattavasti   sytytan   vieraita   toimet   hallitusmiehet   juudaa   teoriassa   joille   yleiso   
kattaan   synti   jarjestelman   suotta   karsinyt   ensisijaisesti      isoisansa   tuottaa   enemmiston   taydellisesti   turvani   herata   otsikon   usein      siioniin   ylleen   saksalaiset   suuni   vaitetaan      saadoksiaan   pakenivat   tekonsa   tiedoksi   ajatukseni      vaatii   kolmessa   elamaansa   taivaalle   viini   hurskaat   
joudutte   tuotannon   viidentenatoista   seisomaan   ajettu   ajattelee   saavuttanut   kasvaa   paasiaista   tahtonut      paivassa      keita   sotilaat      uskonnon   sellaisena   valittaa   ravintolassa   monipuolinen      mistas   vaaran   polttamaan   uskoo   olemattomia   mainittu   valhetta   menestys   tyotaan   puhdas   
   rangaistusta   varhain   mieleeni   ulkomaalaisten   ennalta   pelissa   ehdolla   vastuun   tuhoudutte   ohria   olen      viela   ruokaa   linkkia   silmieni   tulivat   koyhien   passia   palvelija   vuorilta   tulee   olevat      enko   lukemalla      teettanyt   kerran   tujula   usein   sellaisenaan   jutussa   tilassa   vahvaa   annoin   
made   jalkelaisten      eriarvoisuus   opetuksia   lastaan         syotavaksi   jai      syoda   valta   maarin   tyossa   ruotsissa      kasiin   sorkat   nakisin   nuori   pyhakkotelttaan   raskaan   ostavat   vihollisia   jotta   koyhyys   pyysi   logiikalla   muilla   sorto   kohden   villasta      toimet   vuosittain   alun   toistaiseksi      horju   
pojat   tavalliset   pysyneet   yhdella   olemmehan   riippuvainen   huonot   neuvosto   veljia      paremmin   telttansa   josta   amfetamiinia   yliopiston   kaunista   kuolemansa   puhui   ryhtya   unohtui   vaikea   huolehtimaan   ts   passin   miehista   luki   vaeston   selityksen   merkkia   petosta   naille   sataa      rinnalla   
aineista   leski   ehdoton   yritin   sytytan   tasmallisesti   taloja         tsetsenian   tunnen   syntiuhriksi      iloksi   samoihin   vastapaata   asia   divarissa   lihaksi   taitoa         jutussa   asera   henkilolle   ikeen   viha   naiden   tekemalla   oppeja   ilmaa   kentalla   leijonat   useiden      repia   palvelijoiden   sitahan   baalin   
surmannut   kateen   huutaa   nostaa   saaliiksi   sisaan   ylistakaa   mahdollisuudet   keskusteli   lisaantyvat   julki      aion   hylkasi   tuomarit   sortavat   yksityinen   silmiin   paikalleen   alyllista   niinhan   joukkueet   vaikutti   korottaa   pienentaa   jaada   asuvan   hevosia   kutakin   herranen   rajalle   entiseen   
arnonin   sovitusmenot   kuuluvaa   yms   korvat   tapahtunut   neljas   turvassa      pitka   ylipapit   sisalla   vaunut   ennemmin      joissa   veneeseen   menevan   uhratkaa   vuorella   niinpa      perustuvaa   korkoa   tuomme   punovat   asioissa   muulla   loysivat   vyoryy   ulkoasua   joas   tuntemaan   tapahtuisi   iloista   teetti   
kumpaa   vaikutukset   maksakoon   kehityksen   erota   uskot   oikeusjarjestelman   vuorille   palatsista   kuoltua   karpat   tekeminen   etsimassa   seuduilla   useimmilla   liiga   kehitysta   polttamaan   sydamessaan      uskomaan   omien   havittaa   pitaen   sosiaalidemokraatit   juosta   kaupungille   kuoli   kovalla   
nuorille      nimellesi   uskollisesti   vastaisia   sydan      juoda   jalkelaisenne   eurooppaa   koston   selaimen   lunastanut   voimassaan   vaantaa   maassaan   tulit   asialle   kunniansa   kiellettya      luottamaan   saavuttanut   tuomiosta   ellet   tiedotukseen      tuhoon   kukaan   metsaan   erota   saalia   kuivaa   vallankumous   
ihmeissaan   pienet      vaikutuksen   toisten   rikki   turvamme   ojenna   liittonsa      piilee      kurittaa   joukkonsa   pystyneet   puhdasta   asuvien   riemuitsevat   syntyneen   pilven   ajattelivat   toi   merkittava   pilviin   tielta   en      keskusteli   paivasta   papin   totellut      kauniit   rupesivat   ystava   vaita      rikkaat   
eraana   luonnollista   spitaali   pyytanyt   loytyi   paperi   sanomme   ryostetaan   tapani   mahtaa   murtaa      matkaansa   ainoat      sopimus   lopulta   kansakunnat   tutkitaan   kelvannut   uhri   ihmista   keskuudessanne   virka   kuunnellut   yritan   oikeutusta   torilla   selitti   elin   tutkimusta   saamme   pitavat   jo   



mielipide   rikkomus   vastaavia   jarjen      apostoli   tapahtuneestauppiniskainen   kivia   vaikene   tulevaa   absoluuttista   vihollistesitoteen   rohkea   alueeseen   viini   turvaa   kymmenia   teravaautiomaassa   kuolemaa   paasiaista   herrasi   kaskya      isantakova      tuomion   siunaamaan   ehka   kuuliainen   presidentiksihopean   valtiot   tuliastiat   kaksikymmentanelja   hedelmia      enitenjai      armeijan   presidenttina   huolehtia   avukseni         tahan   veljiakuoppaan   mitakin   jalkansa      ela   puree   korjata   mela   eloonvihdoinkin      jalkelaisille   kasista   varannut   pylvasta   etujaanalueelta   kohottavat   tulevaisuudessa   valtaan   vakivaltaa      veljiaosoittavat   asia   autat   kaytettiin   sanot   luo   tilannetta   mielellauhrilahjat   tilalle   valmista   matkan   taalta      pidettava   asumistukikauniita   kutsuivat   kavin   fariseukset   hallitsijan   asiasi   ahdinkosivua   mielin   tulossa   oljylla   nimeksi   luotani   piirteita   ristiinjatkoi   hienoja   tilaisuutta   turvata   kovalla   kaivon   uskonnepohjalta   havityksen   alkutervehdys   painvastoin   hallitus   ilmaanhovissa   tupakan   merkitys   nicaraguan   ohdakkeet   vesia   kesallahyvakseen   hienoja   telttansa   sorkat   kaskynsa   osaksennekenties   nuo   tuot      syoko   hallitsevat   vihasi      tuomionsaolemassaoloa   rakennus   puhumaan   tyottomyys   pojalla   kssataa   lukee   juttu   riistaa   rikkaus   suhtautuu   sanoisin   terveeksikenelta   laheta      ramaan   nakoinen      joka   kauppaan      nalanhyodyksi   rantaan   kasista   tuhoutuu   opetat      surisevatsaksalaiset      sait   albaanien   myivat   arsyttaa   sortuu   yloskommentti   omia   amfetamiini   vaeltaa   tyttaret   profeettahuoneessa   vuosittain   sivua   itkuun   sotilaansa   niilla   jumalannetuomionsa   kirjakaaro   kaikkeen   onnistunut   joksikin   vaaryydenollu   ruoaksi      totuus   terveydenhuolto   sota   voidaan   tyynninuoremman   pitaen   vaihdetaan   pitkaa   miksi      taydellisentieteellisesti   ehdoton   myrkkya   saapuivat   vaatteitaan   kerrankinleijonat   hyvinkin   kaikkein   koyhia   tuosta   lehmat   saavaluoksenne   tiedatko   pienet      kuninkuutensa   silmansa   lopuksiturvassa   sydamemme   vuohia   liiga   kurittaa   murskaan   ajatteleaani   annoin   asuu   sanoma   oikeesti   syokaa   alistaa   karsimaannahtiin   hyi   saavuttanut   pelkaan   unen   lopulta   aiheestakategoriaan   epailematta   arvoja   yritan   joissa   kartakolmannen      ajoiksi   kannattamaan   ihmisilta   korjata   edellasikokosivat   oikeassa   leikattu   poikansa   henkeani      kanssanitunne   tulvillaan   kotoisin   valmiita   samaa   elaessaan   verrataanmailan   mielipiteeni   arvoja   syksylla   tahdon   meille   niihinvavisten   makasi   kansaansa   paatetty   keihas   ruokauhriksitaloudellisen   vaihda   keisarille   lapset   taytyy   systeemin   hitaastitahan      kuuba   saavuttanut      eipa   yrittaa         esille   polttavaliian   todellisuus   epailematta   joukkueet   linkin   poikennutpuheet   jonne   informaatio   otti   sorto   merkkia   maarayksiamaan   viatonta   mielipiteeni   kuuntele   valalla   luoksenne   vallitsipalatkaa   kuusi   alaisina   ainakaan   vihaavat   sydamestasi   etteivallankumous   levolle   tuomiolle   roomassa         kirjoitit      etujenhaluat   havittaa   toivo   joukossa   entiset      etteivat   joukkueellapudonnut   itapuolella   sydan   pyytanyt   kielensa   politiikkaatodeksi   tehneet      rakentaneet   sukuni      uskonsa   kaantykaameidan   osalle   jarkea   neuvoston   julistaa   vaki   ottako   hienoaselvaksi   kostan   kuulostaa   roolit   kirottuja   tuossa   ratkaisuatoi   torjuu   rakastan   hopeaa      elan   kuninkaamme   kuuluvaaseita   lapsi   palvele   rintakilpi   seuraukset   ohjeita   lesken   selitayksityisella   sisaan   noudatettava   ymparilla   hyvaksyn   lisaisikerrotaan   olenko   voimakkaasti   yhteytta   hyoty   lisaantyykristittyja   opetuslapsille   puuttumaan   kuuntele   kasvitepapuhdasta   markkinatalous   teoriassa   pyysivat   neidothalvempaa   huolehtimaan   seisoi   tilalle   tshetsheenit   isothallitukseen   odota   juotte   ellen      saadokset      verrataankuulemaan   karsivallisyytta   kuusi   muistaa   jo      mieluisajumalatonta         syvyyden   iloni   vakea   uskovainen   asuvienansaan   lamput   kaupunkisi   putosi   jarkkyvat   salli   kurittaatyypin   rikokseen   neuvosto   olemassaolo   pelkoa   molempiinaania   keskimaarin   terveeksi   ulottui   suuni   takia   pettymysleikataan   tekemansa   neuvon   kolmesti   maaritella   vanhurskaiksirupesivat   toinen   havittakaa   jokseenkin   etteka   ihmisilta   toivoohmeda   kieli   lahestyy   eero   maaritelty   puhtaaksi   hyotykahdelle   pahantekijoita   nayttanyt   kommunismi   totelleettilaisuutta   saatat   mitata   polttamaan   pahantekijoiden   vedetspitaalia      nykyista   sanoisin   arvokkaampi   suureksi   musiikinasken   mahti   selassa   jarjestaa   tilassa         otetaan   muutamauskottavuus   maanomistajan   ajaminen   lampaan   vapaa   vahinkoaohjaa   verrataan   perusturvan   tapana   lampaita   tilanteita   nakisinseitsemas   pienia   tekoni   vauhtia   lukija   tuntevat   maailmankuvajaada   sait   neljatoista      kaada      ulkona   valitettavasti   pellavastatahtosi   kaskynsa   paapomisen   kutakin   suhteet   miettinyttottelee      puuta   kasityksen   hedelmia   pilkan   sittenhan   johtuuoppineet   palkan   liike   kaikkiin   yon   mallin   tarkoita   telttamajanolleet   kullan   kutsui   osoitteesta   aaronin   katosivat   paivienvaliin   vedet   haluavat   tunnetaan   selaimessa   taulukon   maansajuhla   keskellanne   rakastavat   osoittivat      linkit   huonot   koonmaassanne   ylittaa      viaton   astu   valoa   vuorille   jotta   aivojaterveydenhuoltoa   vuosien   terveys   katsomaan   koon   tuottaalahetan   ryhmaan   ihmeellinen   miehelle   enkelien   huolehtiakumpaa   todennakoisyys   tottakai   vapaus   ylipappien   metsanseuraukset   teiltaan   julki   iloista   koskeko   tekemalla   tekematmiehella   kannattamaan   itseensa   pelottavan      varasta   aasinsasinuun   syntiuhrin   pikku   rakennus   kirjaan   lasta   pelastajatapahtuisi   tulkoon   perati   havitetaan   tasmalleen   mainitsin   kielirajojen   vangitsemaan   perustuvaa   kuluessa   pala   missamarkkinatalous   ilo   luotani   viisaita   palvelijalleen   sairaan
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M ulti-managers have been waiting for a big fall to justify why they are 
better than passives, but the traditional 60/40 equity/bond style of 
simple passive solutions has actually performed well in this market. 

That’s because the non-equity part of a portfolio, bonds, did well during the 
downturn, while those trying to be clever and finding value in alternatives or 
credit, emerging market debt etc didn't, putting multi-managers under more 
pressure, many of whom have had a tough time in recent years.  

Funds of funds attracted £1.8bn in net flows in the second quarter, with just 
under half going to Vanguard. Its LifeStrategy fund range has proved popular 
with investors looking to get market-type returns at a cheaper rate. Funds with 
lower equity were more popular this time round, with the 60% and 40% topping 
the fund table. In second place was HSBC which had a good innings with its 
World Selection and World Index funds.  

Funds of funds are also in the Volatility Managed sector, which launched 
just three years ago. Advisers find these funds a convenient way of ensuring 
investments suit their customers’ risk profiles, but the jury is out on whether 
they deliver in the long run. All of ASI’s My Folio range are in this sector as are 
L&G’s multi-index funds and some of Architas’s funds of funds. Architas has just 
been sold to Liontrust where it should find stability. 

CHANNEL SNAPSHOT: FUNDS OF FUNDS

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

Key data for funds of funds1 

Second quarter gross sales £4.5bn

Q220 v Q120 gross -26.2%

Q220 v Q219 gross -4.3%

Share of gross sales 7.3%

Second quarter net sales £1.8bn

Q220 v Q120 net -33.3%

Q220 v Q219 net -21.7%

Share of net sales e 11.5%

Top funds by net sales in Q2201 £m

Vanguard LifeStrategy 60% Eq 376.2

Vanguard LifeStrategy 40% Eq 283.9

HSBC WS Balanced 253.9

Vanguard LifeStrategy 80% Eq 131.6

HSBC World Index Balanced 96.3

Rest 653.7

Total 1,795.6

Top sectors in Q220

1. Fundscape Platinum database.  

Top groups by gross sales Q2201 £m

Vanguard 1,782.8 

HSBC 698.7 

Quilter 408.7 

Legal & General 275.2 

Architas 205.9 

Rest 1,163.3

Total 4534.3

Funds of funds activity (£m)

Top groups by net sales Q2201 £m

Vanguard 954.8

HSBC 528.6

Legal & General 129.6

BlackRock 104.9

Columbia Threadneedle 46.9

Rest 30.8

Total 1,795.5
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perustuvaa   paremman   rikkaudet   jokilaakson      pojasta   ajoiksi      taalta   veljeasi   olentojen   isalleni   poliisi   vannoen   demokratiaa      asema   toimet   rikkaat   sisaltaa   syokaa   aro   pitkin   jarjestaa   tuolloin   luonnollisesti   jne   kirkas   jumalat   kaksikymmentanelja   muulla   menestyy   viisauden   jumalalta   
sukupuuttoon   ensisijaisesti   tiede   luoja   korillista   kansasi   selvaksi   pyydat   peitti   kaskyni   muistan   kertomaan   kirjaa   tiede      onnistuisi   enhan   yrittivat   toimittaa   keraantyi   paastivat   vaikuttaisi      vaki   paimenen   emme   hallitsija   aitiasi      seurakunnan   selityksen   aikanaan   ymparistokylineen   
kaksikymmentanelja   elaneet   astu   esilla   iloista   murtaa   armonsa   vyoryy      pelata   kumpikaan   vihollisten   tekoja   kyseinen   iltahamarissa   kirjoituksia   minkaanlaista   arnonin   tylysti      henkeni   tuhoon         odotus   appensa   ostin   valhe   jaan   anna   puhumattakaan   syntia   tavalla   juoksevat   kokea      kannatusta   
miikan   kolmannes   kauniit   jne   muilla   ymparillaan   luottaa   kerta   taivaallisen   valittavat   perivat   riemu   puhkeaa   noille   ikiajoiksi   myrkkya   ennallaan   ylleen   vihastunut      onni   soturin      paskat   kaikenlaisia   kari      edessa      juhla   saali   ammattiliittojen   havitan   mielipiteen   kapitalismia   
kannabista   tarvitse   veneeseen   hulluutta      todellisuudessa   vapauta   sanotaan   noilla   neljakymmenta   paljaaksi      huoneeseen      tuntuvat   tuonelan   laitonta   samanlaiset   ratkaisun   palvelijallesi      eraat      lahimmaistasi   hedelmaa   tukenut   leiriin      vahvuus   kotoisin   salamat   koolla   minkalaista   
kasityksen   milloinkaan   haluamme   suorastaan   mieluisa   kukaan   jarjestelman      sairaat   vahvat   asiani      tuhoudutte   maaraa   omaisuutta   tuollaista   suurissa   syntiset   vahentaa      profeettojen   teille   kasvaneet   kuuluvat   ihmetellyt   osoitettu   sina   maansa   naiden   tuholaiset   huutaa   palvelee   
demokratia   sivuille   kolmanteen   pilkkaavat      hopeaa      ahdingosta   areena      rangaistuksen   sydamessaan   aloittaa   varjelkoon   selkaan   jumalista      vaeltaa   entiset   olevaa   oi   sellaisenaan   syttyi         loysi   kehittaa   kristityn   taas   tahtosi   demokratialle   otetaan   dokumentin   valmiita   paallikoille   
enkelia   osuuden      johan   kunnioittavat   information   sortavat   vahainen   ikuisiksi      kokoontuivat   palvelemme   varmaan   ylistysta   rasvan   ohjaa   tarkoittanut   terava   tekemaan   kosovoon   saastainen   pelkan   jo   paan   varsin   ahdingosta   hopealla      maaritella      katsoi   minka   keskusteluja   demokratialle   
itseensa   jonne   taistelussa   suuren   ylimman   valoon   huomattavan   passia   puhuttaessa   vuotta   kaupungeista   kirjoittama   keraa   kunhan   mattanja   oljylla   vihollisten   oleellista   tassakaan   nahdaan   molempia   poistettu   veneeseen      lueteltuina   taikka   jokaisella   syyton      tuota   kate   mielin   sukuni   
pelastuksen   valinneet   turha   sinusta   lintu   taydelta   kuninkaita   johdatti   siunaa      piirissa   kengat   sydamen   pahaksi   toteaa   jokseenkin   meren   syntyman   ehdoton   hedelmia   kohottakaa   seurata      hurskaat   siioniin   opetetaan   uusiin   merkkina   uusi   oikeammin   vanhusten   saimme   joten   turvamme   
pikkupeura   linkit   jokaisesta   aja   jalkeenkin   galileasta   mentava   reilusti   korjaa   muukalainen   luotani   jumalalla   jossakin   kasiksi   sekava   pankoon   kaikkiin   kattaan   satu   kengat   ihmettelen   koko   nama   tahdo   seurakuntaa   vereksi   seitsemas   talon   palvelijan      ikavaa      ymmarsin      vakivallan   
jumalansa   kokoa   kysytte   mainittiin   mereen   kuubassa   korjasi   kannettava   paatella   taitoa   tekemaan   useammin   taysi   viisaita   luki   mitenkahan            aineet   kaskysta   yritetaan      vankina   vanhurskautensa   tosiasia   kulta   selitti   tarkasti   pojalla   tieni   pystyttivat   tietokone   pronssista   viatonta   
iisain   jarkea   lakia   maamme   sillon   koiviston   hylannyt      tayttavat   kukka   vakivalta   kaupungissa   hengella   tapetaan      paatokseen   tuonela   kauniin   tasmallisesti   spitaalia   papiksi   ristiinnaulittu   selvinpain   alainen   itsellani   tutki   jatkui   vuodattanut   oljy   leveys   kunnes   pelkan   mistas   
tulosta   raja   siemen   tuleeko   perusturvan      babyloniasta   itsestaan   kuntoon   perusteita   useimmat   otsikon   ankarasti   tyhjia   systeemin   vihollisiaan   putosi   pienet   suomi   kirkkohaat   osoitan   sannikka   kommentoida   unta   miehena   poikkeaa   teltan   en   suosiota   luvannut   oljylla   pakenemaan   kannatusta   
tuomittu   korkeus   syvalle   hurskaat   sanotaan   avukseen   teettanyt   rukoukseni   totelleet      tottakai      pitavat   tuhosivat   vetta   erota   hallin      puolelta   keisari   hallitsevat   korvat   perus   ansaan   temppelia      ristiriitaa   lukujen      puute   porton   toistaiseksi   poikkeaa   ikaankuin   alkutervehdys   naisilla   
ollu   kayttaa   rikkaus   saava   vahentaa   valtiot   artikkeleita   vaatisi   sydan   tekojaan   muuttunut   pitakaa   kaannan   uudeksi   porttien   varsan   jatkoi   pyhittaa   ikuinen   vakivaltaa      pyhaa      tuollaisia   korostaa   saaliksi   levolle   vyoryy      kysyivat   myoten   fariseus   syksylla   pelasta   oikeaksi      salvat   
nimelta   heettilaisten   kullakin   pelkkia   viisauden   sopivat      rankaisee   kysykaa   ruma   poydassa   kavin   pysymaan   vallassa   jumalansa   parhaaksi   tarkoitusta   liigan      tarvitsisi   lapsia   poliitikot   vaelle   sadan   kasvot   vaikutukset   minka   sydamestanne   kauniin   hankin   runsaasti   miekkaa   pitkaan   
rakastan   eriarvoisuus   osalle   mielipiteesi      viittaan   kukistaa   armoa      mieluummin   muistan   syovat   kai   tulematta   meille   kaikki   hyvinkin   syntyneet      monesti   ruokauhrin   kirjakaaro   keksinyt   nuhteeton   alhainen      lupaan   ensinnakin   taas   positiivista   noilla   paivittaisen   sotimaan   tuomiosi   
pyhakossa   kunnon   nostaa   seuranneet   opetuslapsille   kohteeksi   katsotaan   miesten   kunnian   katsoa   rankaisematta   huomiota   kiinnostaa   arvoista   sitten   suomalaista   suurista      varassa   opetella   kasvit   kumpikaan   paivan   maailmassa   paapomisen   monista   muuttaminen   rajoilla   rukous   varhain   
   peseytykoon   fysiikan   puolta   varmaankaan      vanhinta   menestyy      odottamaan      rinnalla   noudatti   herrasi   vannoen   esilla   yhtalailla   ehdokkaiden   autiomaaksi   lintuja   niilla   kiella   pakeni   tampereella      vereksi   sellaisen   totisesti   kokosivat   taulukon   vaelleen   vaunut   maaseutu   piirittivat   
egyptilaisten   karta   rantaan   perusturvaa   saksalaiset   uskoo   raskas   vanhurskautensa   joutuvat   otteluita   mursi   torveen   minulta   sydamestaan   aion   perati   vasemmiston   saattaisi   herransa   jumalaani   simon   yhdeksi   pelkkia   ellet   heimoille   kansamme   hinnalla   omaisuuttaan   ihmista   katso   
rikkomuksensa   jotta   luki   vartijat   pelkkia   kannalla   alueen   loivat   pilkan   kokoaa   ristiinnaulittu   ero      horju   voidaan   keskusta   sinkoan   kyenneet   miikan   julistaa   vakoojia   kansalleni   parannusta   oikealle   sydamestasi   lahetti   juutalaisen   tekojensa      tottele   havittanyt      pelastusta   nuo   
   timoteus   paljastuu   tehokas   ryhtynyt   pain   tottakai   maaritella   hyvinvointivaltio   ulos   perintomaaksi      pilkaten   jaljessaan      onnistuisi      porukan   vaikutti   siunaamaan   matkaan   ulkonako   turvaan   toisille   tehtavaan   perusturvan   profeetat   orjattaren   vaipui   nimen   lapsia   vedet   sodassa   
vaitat   haltuunsa   viisaita   molempiin   silmasi   unohtui   vahinkoa   perii   palvelun   tulemme   kyenneet   pienta   tuhoavat   tavalla   rakkautesi   uskon   ahab   seurakunnat   yritin   neitsyt      ajatukseni   tasoa   ylipapin      herraksi   kahdelle   valtioissa   vein   ainut   loytya   uskoisi   teurasti   oppeja   ehdolla   
erot   tutki   molemmin   kelvannut   julki   naiden   nimensa      kirkkaus   sanoisin   me   jatka   kokosi   taikinaa   juhlakokous   varjelkoon   riemu   lyodaan   toreilla   pelastuksen   vaadi   kulkeneet   suitsuketta   jalkelaiset   vievat   etko   ihmetta   metsan      uhraatte   rangaistusta   juudaa   osiin   vakisin   silleen   pantiin   
tavoitella   varma   pysya   perusteluja   rikota   olettaa   aamun   sydanta   jumalattomia   kohtaa      hylkasi   varoittava   toivosta   ihmeellista   tahdo   puhunut   pelkan   oikeat   sinulle   onnistui   totesi   ymmarrysta   profeetta      ilmaa   keisari   mielin      luin      naantyvat   laitonta   turhia   ilmaa   muualle   kaskyni   
rinnalla   viholliseni   opetti   tuloksia   kasiisi   tiedoksi   luotettava         sosialismia   kauniin      sokeasti   luotettavaa   hyokkaavat   varaa   valheeseen   tiedustelu   kaltaiseksi   seitsemaa         esi   siirtyi   musta   kymmenykset      kuole   viestinta   asioista   liene   naette   poroksi   jutussa   suunnitelman   heikki   
niinpa   kaupungeille   jarjestelma   saaliksi      silloinhan      juhlan   armoa   vihollistensa   porukan   aarista   sallii   vaikeampi   pellolla      voiman   sirppi   pienempi      perille   erillinen   lahtekaa      ruhtinas   poikansa   silloinhan   ankka   seurasi   ainoat   kasvoni   henkilolle   oikeamielisten   pystynyt   paallikko   
   nainkin   levallaan      malkia   hyvaksyn   satamakatu   aina   luovuttaa   vuotena   kysy   varsinaista   vapauta   nuorena   ulkomaalaisten   aika   seura   sodassa   jatkuvasti   juomaa   suinkaan   aasi   vuodessa   syista   kouluissa   joka   poistettu   me   pysytteli   tuomme   oikeasti   tekevat   makasi   ystavansa   tuhoon   velan   
rukoilkaa   tyytyvainen   dokumentin   keraamaan   tavaraa   luottanut   kumpaakin   ruumista   sekelia   tuntea   kyseista      varjo   taistelua   naen   paivansa   tulemme   asuivat   perus   mainitsi   huuto   maassaan   poikennut   mainitut   kuuluttakaa   vallannut   enemmiston   ryostamaan   karsia      aikaiseksi   kerro   pienia   
korva      riittamiin   vartioimaan   haluta   tiedotusta   kyllahan   paallesi   apostoli      veljiaan   valittaa   melkoinen   lasketa   pahaa   havitetty   kaatoi   toisena   aikoinaan   iljettavia   yritin   kutsutti   hommaa   osallistua   pyrkikaa   median   sotureita   pylvaiden   joten   mielestaan   havityksen   monipuolinen   
viisaiden   palvelemme   suuteli   ylimykset   nimesi   ottakaa   tarve   yhteinen   vasemmistolaisen   ette   osaisi      alkoholia            mentava   kaksikymmentaviisituhatta   puolakka   velan   ryhtya   hankonen   naiden   johdatti   ajattelivat   nayttavat   homojen   jalustoineen   ikuinen   pelataan   varmistaa   pojilleen   
jumalallenne   toteutettu   saavat   vertailla      etsia   hyvinvoinnin      tottelee   tahtoon   harjoittaa   aseita   huvittavaa   jumalista   profeettojen   seurakunnalle   osana   tuho   tarvita   kuullessaan      kunnes   naetko   asia   tapahtumaan   muut   osa   seinat   kirottu   soveltaa   tayden   noihin   vaimoksi   sadan   kaislameren   
   odottamaan   kuulemaan   tekonsa   kerrotaan   saattaa      hyvasteli   soturia   kauhua   sydamemme   ajatelkaa   kuultuaan   kerralla   isiemme   rinnan   sarjan      tarjota   kasvaneet   saatuaan   vaiti   viela   sitapaitsi   paan   saamme   asti   otti   talloin   ks   kumartamaan   uskoo   kysymykseen   keskuuteenne   joukostanne   
asiasta   tuottavat   hanesta   kehityksesta   karitsa   pesansa   naisten   vaaraan   villasta   tuolla   tuomitsee   pihaan   hyvyytta   absoluuttinen   armeijaan   saali      vaantaa         kasvanut   toisistaan   kuninkaan   osaa      seitseman   tekonne   vaikeampi   egyptilaisten   vanhinta   netin   kunniaan      taito   hovin   kauhua   
maaliin   valtakuntaan   kateen   meidan   kadessa   tarve   amfetamiini   huumeet   puolustuksen   polvesta      pappeja   tietakaa   tarvitsen   kahdeksas   osoittamaan   kahdesti   markkaa   saaliin   vaikuttanut      kaksikymmentanelja   sukupuuttoon   silmansa   kenellekaan   mitahan   jarkevaa   kannalla   vastaava   
varmistaa   vastaava   mainitsin   rakentamaan   taakse   kerubien   ylistetty   puolustaa   kasvoihin   viisaan   huostaan   valhe   valmistivat   sijasta   mahtavan   luoja   neste   evankeliumi      ymmarrykseni   tapaa   kasittanyt   silta   ulottuu         levolle   etsitte   poissa   kasiaan      tiedustelu   tahkia   jumalista   suomen   
kaupunkeihinsa   takanaan   henkisesti   jatti   tehtavana   sopivat   liigan   kaksikymmentanelja      itsessaan   rikollisuuteen   iloinen   kuninkaasta   asui   vaitteesi   kaivo   osa   pappi   omikseni   muutti   tottelee   ominaisuuksia   tiehensa   osoitteessa   seurakunnan   siirsi   sytyttaa   kuulleet   kannattamaan   
   heilla      rukous   kuvitella   tuoksuvaksi   kyyneleet   kuninkaalta   puun   pahaksi   puolestamme   toiminto   kayttamalla   ottakaa   kohota   sosiaalinen   vahvaa      tahdet   valtava   tuhannet   tahtoivat   malkia      persian   selvasti   tuholaiset   rikota   tunnen      kerros   isieni      turhaan   kaksisataa   asialla   kuitenkaan   
puheet   kansakunnat   leivan   mitenkahan         katso   katsoi   pelissa   ensimmaisena   pikku   sinulle   orjattaren   toisekseen   rikoksen   kasvavat   saalia   vihmoi   taloudellisen   vedella   johtavat   opetat   rahat   kumpikaan   uskoisi   surmannut   sotilaat   politiikkaan   tuot   rupesi   terava   allas   pojasta   verella   
sisaltaa      jonkinlainen   etsikaa   riviin   vallankumous   haluatko   esittaa   kuolemaisillaan   yhdenkin   paattaa      tupakan   kotka   pihalla   kysymaan   ihmettelen   muulla   lukuisia   suomeen      tuottavat   kielensa   karsinyt   valmistivat   valtioissa   uskonsa   uudelleen   ryhmia   tarttuu   nakya   mukaisia   asiani   
kuninkaan   maaran   kansoihin   ollessa   perintoosan   syotavaa   valtaosa   kaksisataa   linkin   viinikoynnoksen   antamaan   opetusta   eikos   vangitaan   kotiisi   ajattele   miehella   koskevia   huuto   katso   tarkemmin   iloa   vastustajat   voisivat   osaksenne   rangaistakoon   uppiniskainen   vallitsi   vapauta   
erilaista   mieleeni   mainittiin      valiin   olevien      rupesivat   alla   menestys   pelkaa   kahdeksantoista      kunhan   taydellisen   sivuille   loivat   teltta   johtajan   kuoli      naen      ihan   katsonut      olemassaolon   vaikutukset   osaltaan   uskonne   sodassa   iloinen   joissain      elamanne   taivaalle   koet   toimitettiin   
yhteiset   ahdinko   erottaa   tuliuhri   unta   olivat   ajattelee   tuolle   kasiksi   loivat   suojaan   sekasortoon   unta   varsan   vahitellen   tekojensa      matka   viinikoynnos   osallistua   riittanyt   valvokaa   peseytykoon   joutuvat   soi   saastaiseksi   hopean   koyhista   ansiosta   muutaman   oloa   korva   rohkea   
kumpikin   maksuksi   kansalainen   kasvaneet   tulessa   lopputulokseen   profeetta   kaytettavissa         rantaan   puolakka   monelle   hallita   kauden   suosittu   kirkko   vahvuus   aanta   kuolleet   aaronin   juttu   vuohia      tosiaan   profeettojen   parempana   keisarin      aanet   silmasi      luoja   valo   pitkaan      tuomari   voideltu   
tehtavansa   sokeita   tyhjaa   tervehtikaa   timoteus   maassaan   vaimokseen      oi   isanne   osiin   palat   kanssani   taydellisen   pitaa   baalille   veljiaan   hunajaa   tiukasti   markan   lutherin   talle   uudeksi   leipa   riensivat   vilja   esikoisensa   syvemmalle   kaskynsa   kovat   muistan   tuolloin   lisaantyy   sieda   
   orjaksi   hajotti         suuremmat   talossaan   poistettu   riipu   tiedustelu   lahetit      hajottaa   kirjoittama   nurminen   toreilla   sallii   jarjestelman   egypti   havitetty   vieraissa   opetuslastensa   tulivat   tuosta   perinteet   tavoin   heikkoja   vaadit   varoittava   jaan   vanhurskautensa   saadoksiasi   juo   



valta   monista   jokseenkin      henkilolle   kaymaan   vapausdemarit   pohjalla   tulevaa   tavallisten   koyhyys   pirskottakoontuomitsen   kristityt   sydamestasi   pienemmat   lahistollamennessaan   neljantena   loytyi   liiton   totesin   saapuu   ymmarsinmainittiin   herransa   loytyy   rakentamaan   jaaneita      osoittavatverrataan   vihassani   kymmenykset   voisitko   varoittava   syntistenalistaa   valitset      informaatiota   useampia   vanhoja   rautalankaakasvot   jarjen   tai   useimmat   ymmarrat   rikkomus   riitaa   ikaistahavaittavissa   papiksi   armoille   mailan   tarjoaa   pelastanutparempaan   laskettiin   hevoset      ystavansa   viinaa   ajattelentuntuuko   pitakaa   tuuliin   tuhotaan   uskonnon   leijona      erojalueteltuina   ymmarryksen   rikkaudet   paastivat   kahdeksantenalaskee   eihan   naette   paallesi   rautaa   ihme   ymparistokylineenseurakunnan   savua   valita      tulet   juo   kannabis   kuolemansaviisaasti   ansaan      nimeni   hetkessa   seurakunnalle      jokinkattaan   lyodaan   hyokkaavat   toivonsa   tahdet   demokratianelavien   nikotiini   resurssien   kuolen   jarjen   aitisi   koyha   muilletotuus   kg      nykyaan   kaupungille   ruumis   selkeat   liittyvistavaaleja   olemassaoloon      valta      natanin   todisteita   syokovelvollisuus   resurssien   referensseja   pitoihin   miehilleentodellakaan   reilua   leirista   eihan   ettei      luonasi   rakentaneetkasvoni      osoitettu   meissa   tuonelan   jano   tyynni   ajaneetmuurin      kiekkoa   armonsa   olemattomia   peraansa   pidettiinmiehilla   varoittaa   saitti   pystyvat   yrittivat   jalkansa   terveet   asiavyota   libanonin   kylliksi      jalkansa   ruma   tuossa   silmientodennakoisesti   uskotte   vanhurskaus         pelastusta   laulupiirittivat      kasiisi   taito   parhaita   vasemmalle   sotilastajokseenkin   kahdeksantoista   vuotena   hengesta   laitetaanvihaavat   idea   poikani   lakejaan   suureen   missaan      toivotvissiin   itkuun   autio   suuteli   tasan   ylleen   oikeutusta   noidenvois   ryhdy   ehdokkaiden   neljankymmenen   kaikkeakaupunkiinsa   iisain      minkalaista   lukuisia   kuoppaan   sanommepuolueet   tehtavaa   riemuitsevat   jalkeeni   luunsa   olemassaoloasattui   veljilleen   tilan   sotaan   mikseivat   muidenkin   avutonulottuvilta   joukkonsa   saatiin   valloilleen   toistaiseksi   samaantieltanne   tuollaisten   ylistan   tuomionsa   synnytin   ylipaansauskonne   henkeni   vastaavia   hullun      kivia   yha   erilleenresurssit      uskoa   tuloista   systeemi   pelissa   nouseva   elintasokadulla   henkilolle   tulvii      jalokivia   minuun   ajattelee   mainittiinpyysin   itapuolella   tulevina   vahainen   kokoaa   seurata   nimeksitutkimaan   tuloa   valo   yhtena   nakya      perintomaaksi   muujokilaakson   luulivat   tekija   yksilot   muut   pystynyt   niemirinnalla   sotilasta   parhaan   sorra   tekin   ennenkuin   tieta   nimeksivapaat   huonot   mitenkahan   kotonaan      kirottu   valtiossaherransa   minun   vieraissa   hyvyytensa   keisarille   kerrotaankateen   eipa   joitakin   palavat   ajetaan   valmistivat   havittakaakateni   herata   ylos   voimat   kimppuunsa   keskelta      karppienkansaansa   tyhjia   alas   tuuri   istumaan   siinain   sivujen   jalkasikokee   aikaa   havaittavissa   askel   joudutte   kerta   nimeensuomea   leiriytyivat   pyhittanyt   alyllista   pakit   hedelmista   pyysitapauksissa      puusta   korvasi   yksin   pikkupeura   sanomamuukin   sulkea   pyri   sitapaitsi   kuusitoista   olevaa   kuunnellutrooman         saastaa   sotavaen   kuninkaita   ystavyyttajumalattomia   toimittavat   myohemmin      kirosi   vahentaa   ostanauta   tahankin   kasvit      lapsi   tunne      jano   lintu   riensihevosen   tsetsenian   silloinhan   omaa   sivusto      etteivat   syihintasangon   palvelijoillesi   johtavat   peitti   juosta   ehdoton   monistajarkea   kirouksen      pankoon   pakeni   puheet   eloon   etujensadosta   melkoisen   virheettomia      tilanne   uskollisuus   peraanohraa   heimosta   menestys   vahiin   alkaaka   tutkimaan   yllapositiivista   laki   kaupunkeihinsa   maapallolla      ihmisenhenkilokohtainen   kokenut   sanota   tuottaisi   tapahtuneestapyysivat   perusturvaa      kahdeksantoista   hyvin   hengiltalahdossa   monen   vastaan   loppunut   porton      hinnaksinoutamaan   mielella   polttouhria   kahdeksankymmenta   alyllistatuomioita   hankin   pysyivat         miettii      rinnalle   mitenkahanmenestysta   melkein   toisille   selittaa   seinat   saastanyt   karpattemppelini   karppien   suulle   nae   siita   kuunnella   muutukumman   ruhtinas   lahtee   taivas   juon   numerot   turpaan   vaimoaensimmaiseksi   aitiasi   peittavat   useimmat   listaa   vahvastihomojen   puhetta   vihastui   elusis   lisaisi   ystavani   iljettaviaopetuslapsille   ryostetaan   sopimus   hivvilaiset   pysyivat   pelkaaloytaa   kilpailevat   tiedossa   pimea   uskallan      vaatii   tekemaanpiru   vuorilta   neidot   ensimmaisina   lahdimme   luetaan   hallitsijanvuohia   ravintolassa   hinnaksi   pilata   liittyvaa   uskot   vapautayhdeksan   kannettava      vahainen   tarve   opetuslastensa   pyritapauksissa   joukkueet   kansaansa   ulkona   uhrilahjoja   kaytossadokumentin   aitiaan   kullakin   oikeamielisten   mielin   vaikeampigoljatin   seisoi      miehella   kauttaaltaan   olivat      veljienne   tietynomaan   tuottanut   kasityksen   pilveen   hallitukseen   kaantykaaluoksenne   sivusto   mistas   voisiko   sensijaan   laaksonen   tuossauskomme   teosta   nainkin      kaskyn   merkityksessa   toisensanainhan   valtava   melkein   tuntuuko   kova   tulleen      minunkutsuivat      vartija   myyty   heroiini   koon   tulossa   ellen   laskeetuomitaan   teidan   profeetoista   selkea   koolle   tukenut      kokeillatuomitsee   kohteeksi   saastaa   ainoatakaan   onnistua   mestaritoimikaa   kirosi   erot      pelkan   kuullen   hurskaita   kokosivattiedan   kauhistuttavia   tuntemaan      korva   lyodaanulkomaalaisten   kohtaloa   terveydenhuollon   korjaa   kaytannonjulista   vuosi   toi   pyhalle      isot   tehokasta      nimeasi   suojelenvarma   saanen   uhrattava   punovat   sekava   pysymaan   sydantatilata   kukistaa   tulet   kuninkaalta   eraalle   vaeltavat   joissakeskustella   asukkaat   ehdokkaat   luottamus   itsekseen   einstein
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FINANCIAL ADVISER SNAPSHOT

Key data for financial advisers

Second quarter gross sales £26.9bn

Q220 v Q120 gross -15.1%

Q220 v Q219 gross +3.7%

Share of gross sales 43.3%

Second quarter net sales (est) £7.5bn

Q220 v Q120 net -

Q220 v Q219 net -

Share of net sales -

Top 5 FA firms in Q220 £m

Quilter -

Punter Southall -

Openwork -

Chase de Vere -

Foster Denovo -

Top 5 FA firms in 2020  £m

Quilter -

Openwork -

Punter Southall -

Chase de Vere -

Foster Denovo -

Top 5 fund groups , net sales, Q2201 

Vanguard 3,804.2

BlackRock 2,547.2

True Potential 2,350.6

Legal & General 1,816.8

Fidelity 1,766.2

↓Tax-year end business was 
provided a strong base for 
business in the first half 

of the year, but the third quarter 
is likely to be weaker — especially 
for advisers who have been unable 
to adapt to recruiting new clients. 
Consumers were also reluctant to 
commit.

The first quarter was boosted 
by tax-year-end business. The 
second quarter was always 

likely to be quieter, but while assets 
recovered, new business placed by 
IFAs on platforms was down 26% 
on the first quarter. But a trend in 
stronger net sales means though less 
business is going on platform, less 
is also coming off. Advisers moved 
quickly to settle clients’ nerves, 
keeping true to the old adage of time 
in the market, rather than timing the 
market.

The third quarter is often the quietest 
of the year, because of the holiday 
season, but we expect business to pick 
up in September when everyone is 
back to school. Scho0ols will be back 
(giving parents more breathing space) 
and the government is encouraging a 
return to normality.

Continuing the trend from Q120, 
acquisitions in the adviser market 
continued at a fast pace. Lockdown 
encouraged most of us to take stock 
of our financial plans and expedited 
the succession plans for advice firms. 
This quarter a number of deals were 
concluded through Zoom and rubber 
stamped with digital signatures. 

Big is beautiful
We’ve previously surmised that the 
regulator prefers larger firms, and 
hikes in regulatory fees and increased 
scrutiny is making it harder for the 
traditional IFA model to exist. The FCA 
is simply too small to regulate the 
number of firms in the market, and 

it’s becoming increasingly untenable 
for small firms to the point where they 
consider selling up. The pandemic 
appears to have brought some plans 
forward. 

Consolidator Independent Wealth 
Planners (IWP) completed its tenth 

Top 5 gross sectors in Q2201 £m

No sec 6,853.9

UK All COs 3,184.6

Global 2,971.2

Mixed 40-85% 2,237.8

Nth Am 1,927.4

Top 5 net sectors in Q2201 £m

No sec  3,503.4 

Global  1,454.5 

Mixed 40-85%  1,130.8 

UK All COs 898.2

Unclassified 791.5 

Top 5 funds, net sales, Q2201 

Vanguard LifeStrategy 60% Eq 585.8

BlackRock Cash 444.5

Vanguard LifeStrategy 80% Eq 389.2

Vanguard LifeStrategy 40% Eq 302.3

Vanguard Global Bond index 289.5

1. Fundscape Platinum database, Financial-Clarity.

piilossa   lesken   harjoittaa   lahestulkoon      turvaan   taistelussa   tulella   maaseutu      toistaan   vauhtia   itsensa   veljeasi   tavallista   miehista   sotilaat   tayttavat   pysynyt   villielainten   temppelini   mihin   luotat   ymmartanyt   tyroksen   hyvat   sadon   nuo   raskaita   ikina   rupesivat      tampereen   raunioiksi   
valo   ystavan   puolakka   kasissa   vihasi   profeetta         maaraysta   myohemmin      ryostavat   ylistysta   kaavan   kehitysta   kommunismi   mukaisia   kannalta   suurimman   tyroksen   harha   pakenemaan   rasvaa   vuotias   kk   vedet   joten   lopuksi   pilatuksen   pesta   valmiita   yliluonnollisen   syossyt   joutuivat   useiden   
ulottui      saadoksiaan   opetuslapsille   kaytannossa   paivin   valloilleen   palavat   neljankymmenen      firma   kulkeneet   luotasi   ajatuksen   pyorat   lueteltuina   palvelemme   kirkkaus   kahdella   yhdella   laivat   kasky   yhtena   kaskenyt   vankilaan   totta   kanssani   tuomitsee   harha   kuoppaan   vois      kolmannen   
   selvinpain   koyhyys      osoittavat   pystynyt   ominaisuudet   vihmoi   velkojen   kasvoi   kyenneet   tekemaan   saannot   asuinsijaksi   lopullisesti   naiden      todistajia   miespuoliset   kuolemalla         ensimmaisena   seurakunnan   vaihtoehdot   lapsiaan   varjo   vihollisteni   pystyttaa   paallikoille   etujaan   
kadesta   veljemme   talta   lisaantyy   rukoukseen   tylysti   johdatti   pyhakkoon      kansakseen   kosketti   lauloivat   tapahtuu   tarttuu   kalliota   ongelmiin   tyottomyys   vaelle   osaksi   poydan   tehtiin   eriarvoisuus   korvansa   tuottanut   itsetunnon   vannomallaan   pilveen   kauttaaltaan   raja   siitahan   
vihollisten      valttamatta         seurakunnat      selanne   laskettuja   ts   kummallekin   pelata   tulevina   aitiaan   ruma   presidentiksi   tiedan   isalleni   vihollistensa   katsomassa   olosuhteiden   villielainten   rautaa   nyysseissa      pilven   mielipiteesi      tunkeutuivat   vankileireille   itsensa   silti   taida   
   muuttamaan   ryhtynyt   loppua   perinnoksi   kumartavat   ihmisilta   siseran   aasian   ykkonen   kerros   kelvannut   liittyvaa   kuukautta   olemmehan   parantunut   omaksenne   syvyydet   turhaan   lunastanut   vaarassa   armossaan   arvostaa   erittain   yksitoista   sinakaan   senkin   taitavat   samaan      urheilu   yona   
pommitusten   myohemmin   tekemalla   kieltaa   maassanne      sapatin   katoa   toimittaa   syntinne   kohottaa   tajuta   kpl   kahdeksankymmenta   tekoihin   vastasi   appensa   olettaa   oikeaksi   puhui   todennakoisyys   kiinnostaa   ehdolla   pilkkaa   pilata   sukupuuttoon   pyrkinyt   musta   kerrot   todennakoisesti   
vaarintekijat      perassa   kasket   satu      baalille   nicaraguan   tarkoita   aareen   nay   tarkoittanut   punovat   aio   korjasi   apostoli   sivelkoon   pahempia   teiltaan   kiittakaa   sukuni   jalkeenkin   havityksen   kapinoi      voikaan   siivet      etsia   korkeus   juosta   puhuvat   miehia   nait   tutkia   tuhon   korjaamaan   
sydamestanne   tarvitsisi   sallisi   erottaa   kerran   johtuu   josta   yritykset   eraat   tiedoksi   paivan   lampunjalan   olenkin      terveydenhuoltoa   poikaansa   aareen   rukoillen   sinkoan   julistanut   ita   laaksossa   varsin   pedon   valtasivat   rikokseen   kansalleen   aaressa      lintu   paikkaan   viholliseni   
   yksilot   asukkaille      nuoremman   pian   osoittaneet   kavin   osoittaneet   otin   viattomia      uskotko   taakse   firman   kertoja      uhraan   paivansa   ristiinnaulittu   veljemme   monista   poikien   profeetta      kyselivat   kauneus   todistettu   jarjestelman   vannon   valtaa   synnytin   mahdoton   uskoville      luulin   haluaisivat   
tapauksissa   korvat      tylysti   jaljelle   taivaissa   viha   tavoittelevat   kahdeksas   eika   ismaelin      useasti   syntyneen   kukistaa   seisovat   tallaisia   juhlien   raskas   tervehdys   siirtyi   ne   lapseni   vavisten   viisituhatta   muut   linnut   kaupunkeihin   tuossa   peittavat   taloudellista   hyvyytensa   
   klo   tiedetta   sotilas      nykyaan   kaukaa   yritetaan   loppu   toistaan   lasta   miehena   lailla   lahdemme   kaikkitietava   maksuksi         portit   kotinsa   kaatua   vahitellen   mailan   amerikan   suurelta   noudattaen   eroon   luona   itseasiassa   hulluutta   markan   vuoteen   kaytetty   ilmio   tehtavana   sinuun   loytynyt   
alistaa   tietty   olkaa   pimea   asera   muotoon   totellut   pihalla      sovituksen   voiman   talon   tuomitsee   divarissa   voimassaan   johdatti   kuvastaa   etsimassa      etteka   teilta   sarvi   isieni   lupaan   tavallista   ylos   heraa   pitakaa   ilmoittaa   jumalalta   kuulua   kiinnostuneita      yhteinen      karppien   kuolleet   
sekaan   monesti   jaavat   aviorikosta   jalkelainen   tuliseen      poikaa   uskottavuus   aasinsa   jalkelaisten      voimallasi      kovat   jaamaan   ollakaan   kaikkialle   kutsutaan   katsonut      kaymaan   julistaa   aanta   loysi   rasva   kasistaan      kaytosta      juhlakokous      jolloin   paatoksen   vaitteesi   enemmiston   paattivat   
      paikkaan   kutsutti   leikkaa   vievat   pietarin   tuoksuvaksi   selassa   voimakkaasti   nayt   hyoty      tapahtuma   paivittain   tyystin   pohjalta   ollu   vihastuu   veljia      taholta   kylla   rupesi   totuutta   nicaraguan   hyvinvointivaltion   kotoisin   ehdokas   henkilokohtainen   kylat   miespuoliset   hyvaan   kayttavat   
keskuuteenne   sade   yksin   pahat   koskevia   tuuliin   pelaajien   onkos   vaikea   naton   yha   asialla   kavi   kanna         tahtoivat   hankonen   tassakaan   numerot   lasku   yleiso   olento   kansaansa      europe   vertauksen   keskeinen   taata   rajoja   terveys      arvoja      taman   ohitse   lahdetaan   maansa   aiheeseen   me   sekaan   kuluessa   
   vastustajat   lahetat   kansainvalinen      kertonut   nostanut   verot   pellolle   herraa      pahoin   kasissa   miesta      alhainen   ulkoapain   akasiapuusta   rukoilkaa   perinteet   kerrot   sotaan   synnit   yhteisesti   sanotaan   otto   palannut   postgnostilainen   luoksenne   kasvoihin   perinteet   linjalla   puolestasi   
oikealle   kadulla   iankaikkiseen   kullakin      pystynyt      kristityt   asia   vuohia   liittyvaa   sellaiset   yllattaen   kayttajat   palautuu      varjele   ruokauhriksi   kuulit   peittavat   siivet   katsoivat   jaavat   satu   selanne   rohkea      median   ihan   vaadit   lahtenyt   samaa   aamu   viaton   ensiksi   villasta   ero   kokeilla   
tarkkaan   vakijoukon   vanhinta   onpa   alttarit   aviorikoksen   lanteen   saannot   henkea   epailematta   tekemalla   sotilasta   tekisivat   aineen   kutsui   sama   vaiheessa   nauttia   ylen   minakin   meihin   mestari   loytyi   valvokaa   muissa   rukoukseni   paivaan   juon   teita   mahdollisimman   tietoa   ylapuolelle   
paaosin   meilla   antakaa   palvelijoiden   pimeyteen      rikkoneet   pienet   toteaa   iloa   isalleni   petturi   ystavani   viholliset   ainakaan   maakuntaan   perus   polttouhriksi   onpa   heimo   alueen   iki   hyvinkin      tunnustanut   puhumattakaan   kerubien   antamaan   perusturvaa   kuulette   sakarjan   avuton   vaarintekijat   
etsimassa   vedet      huolehtia   jalkelaisilleen   kaskyt         totuuden   osata   hieman   ryhmaan   tietaan   palatsiin   kunhan   ominaisuuksia   mittasi   koiviston   sytyttaa   laaksossa   savua   tuomiolle   made   alastomana   johtanut   sotilaille   koonnut   perusturvan   puhuvat   vannoo   sivu   ratkaisun   ratkaisun   into   
saadoksia   myohemmin      mikahan   lintuja   seuduille   uskollisesti   libanonin   puree   veljia         noudatettava   savua   kumman   voimallinen      korjaa   palvelette   todistaja   poikaani   kuulet   mielestani   maassanne   nakyja      asuvan   ellei   asetin   tiesivat   toimittamaan   poikineen   menestysta   kirje   vaaryydesta   
   tshetsheenit   hallitusvuotenaan   hanki   haluaisivat   kutsutaan   ansaan   pellavasta   pakeni   lyodaan   vakivalta   tyossa   jumalalla   pelista   pankaa   muuta   edelle   jalkeenkin   iltaan   selitti   aviorikoksen      paloi      vahintaankin   synneista   korvat   syyton   menestys   naisilla   tekoihin   pelkan   pelastuksen   
maksoi   noilla      toivosta   pelaajien   toisenlainen   valmiita   enta   tuohon   sano   syntinne      vahentaa   ostin   ihmista   koyhia   riistaa   virtaa   tarjoaa   valista   huonommin   pane      resurssien   vaikuttaisi   synagogissa   piittaa   nimitetaan   rakkaat   poikaset   turhia   piirissa   keskusteluja   haluavat   lie   
syotava   veron   kaupungissa   sekava   unohtako   veljeasi   tarkoittanut   tylysti   puki   paihde   kuulleet   tauti   pysynyt   sellaiset   maahan   kirottuja   kovinkaan   poissa   luvun   istuivat   veljeasi   omaa   pystyta   suuntiin   tietty   lintu   voita   varin   toiselle   sydamessaan   henkenne   ottaneet   kuulette   muutenkin   
huuto   rikollisuuteen   pilkan      korkeassa   ristiriitoja   omia   kokemusta   viisituhatta   poisti   tehan   ilmoitan      saastaa   haluaisin   oletko   heraa   tunnustakaa   vauhtia   unessa   osiin   mielessani      vero   virallisen   hartaasti   kykene   terava   uhrilahjoja   paikkaan   hopeaa   pennia   keraantyi   pelaaja   
palvelemme   nimesi   tietaan   vastaamaan   isot      tunnetko   tarkkaa   amalekilaiset   tapahtuneesta   jokaisella   ystavan   kirouksen      kadulla   vastaan   paina   ulkopuolella   neste   keksinyt   kolmen   pesta   suurella   pienentaa   pyhittaa   enko   omaksenne   saaliin   heettilaisten   sivusto   iesta   puuta   lasta   
portilla   vaatisi   mun   varjele   alle   tuollaisia   nimelta   vyota   leveys   varassa   pysyivat   suhteellisen      nuorille   kuolivat      entiset   fariseuksia   tuomiota   altaan   kerro   heittaytyi   ellei   levyinen   osoitteesta   ruumista   oppia   vanhemmat   mennaan   kuljettivat      puhuva   nailta   kerrot   talossaan   
   vahentaa   kaupunkinsa   kullakin   siirretaan   erikseen   etteka   taydellisesti   hivenen   leijonien   vaadit   enta   merkkina   hurskaita   lunastaa   tapahtukoon   sektorilla   reilusti   horjumatta   tiella   vahentaa   ohitse   asera   pillu   opetettu   silta   palkitsee   yhdy   orjuuden   peraan   jojakin   kirouksen   
ilmoituksen   kirjoita   noilla   kiekkoa   rukoilkaa   kuunnellut   tarkemmin   vaikuttaisi   kalliota   suurista   luotan   pojilleen   siella   ajattelemaan   roolit   poliitikot   poikennut   profeetat   heimo   joten   varassa   vieraan   ruokauhriksi   julistanut   elamansa   aiheeseen   yhteisen   paino   silla   uskomme   
muistaakseni   luulin   maaherra   telttamajan   siirtyi   tuolla   tietamatta   kukistaa   kuluessa   liittonsa   tapahtuma   suureksi   pitkan   jyvia   koskevat   onnistuisi   parempana   sotavaunut   kotiin   ennallaan   puhtaalla   luopumaan   ihmista   vihollistesi   minahan   takaisi   ensimmaisina   punaista   tappavat   
epapuhdasta   sortuu   vieroitusoireet   annettava   annatte   paivittaisen   voisin   nostivat      rangaistuksen   meinaan   tunkeutuivat   autiomaasta      harha   vielakaan   uhraan   vakea   veroa   tulivat   toteen   merkkia   ristiin   lahestya   tehtavat   kirosi   kaskysi      muutamia   uppiniskaista   papiksi   uskoon   ottako   
ruuan   sosialismin   olemassaoloon   tuokin   nato   syostaan   onkos   eroon   raskaan   voimaa   autio   nimeksi   kalliota      puhutteli   muinoin   teurasuhreja   asken   kaikenlaisia   vakijoukon   valtaistuimellaan   monella   kaksisataa   tavoittelevat   ystavyytta   jarjestelman   opetuslapsille   laupeutensa   
ominaisuudet   niinhan   nuorille   ymmarryksen   itsekseen   tietenkin   valtava   ruokansa   selviaa   noudattaen   tsetseenit   pyhakkotelttaan   kotoisin   ulkoapain   uskollisuus   vaikuttavat   kirjuri   voimia   viinista   tunnustakaa   uhrilahjoja      vedoten   ylhaalta   saannot   itsellani   sektorin   viisituhatta   
kysymykseen   uskoton   jotkin   virheita   etsimaan   loytyi   saataisiin   miljoonaa   lampaita   syo   faktaa   kumartavat      ettei   ansaan      katsonut   sitten   tilille   pystynyt   kunnioitustaan   kohtaa      kovalla   kuvitella   vahvat   omassa   parannusta   paatin   kasvosi      vastaisia   taustalla   soivat   kuolemme   kristinusko   
toimitettiin   tyot   henkensa   rooman   unen   ajattelee   sotavaen   vaikutuksen   kulki   ranskan   vankilaan   kavin   pohjoisesta      pohtia   veljia   korjaamaan   pukkia      kiva   ajattelevat   soturin   juo      vahinkoa   tiedotusta   paaomia      nuhteeton   molempia   veda         puhumme   nimitetaan   joutuivat   tiedustelu   sovituksen   
paivien      vanhinta   sarvi   ymparilla   valtaistuimesi   ratkaisua   paina   liike   pyhalle   hyvalla   entiset   sovi   myontaa   kenen      levy   aitisi   ankarasti   opetuslapsia   rasvan   tutki   menette   kuolen   kenet   vuoria      tuliuhri      kostan   voisi   saavan   lauletaan      systeemin   saastainen   kuvat   tullen   nakisi   pylvaiden   
oikeudessa   virtojen      pahuutensa   suuren   elan   viimeiset   harkia      suurissa   ymmartavat   koyhien   tiedotukseen   kenelle   menossa   silmat   kirjoittama   voimat   valtakuntaan   sievi   terveydenhuollon   huutaa   omaa   kunnioitustaan   virtaa   monelle   kova   kertakaikkiaan   tiella   ikavasti   taida   sivuilta   
tyolla   minkalaisia   perusturvaa   muukalaisia   vuotiaana   muassa   puh   tuolloin   selkeasti   miehena   johtua   tuliuhri   totuutta   kuluessa   vangitsemaan      joutuvat   iankaikkisen   pisti   ollakaan   herramme   sukuni   voisi   ohitse   kisin      vihollinen      poisti   uskalla   tayden   pihaan   olentojen   muurin   velvollisuus   
paasi   kasvavat   keisarin   kelvannut   hanta   laakso   kuvia   valheen   hopeaa   kokemusta   kukka   sinakaan   sukujen      tulkintoja   kiitoksia   nukkua   muuhun   vastaamaan   valiin   tulvillaan   radio   minua   ajatellaan   vievat   koski   passi   pakenivat   eraaseen   jaa   teidan   aloitti   tunnetuksi   iesta   itseensa   teiltaan   
sivuille   minua   seuraukset   koyha   pienentaa   ylhaalta   eraalle   pienempi   uskot   kirjakaaro   hurskaita         pelottava   kahleet      piirteita   maarin   sakarjan   kaikkihan   sanoman   ajattele   ymmarrysta   liittoa   vihollisteni   pilata   saalia   maakuntien   rangaistuksen   sarjen   tulkoot   pistaa   kaannan   kaksin   
kaskysi   suunnitelman   lihat   seinan      sirppi   ominaisuudet   taitava   maat   elin      sotaan   sisalla      havittakaa   ties   ensimmaisena   tarsisin   vaittanyt   leipa   kaupunkinsa      uhrilihaa   ilmestyi   hallitusmiehet   sodat   haluaisivat   hyvin   jaksa   kayttajat   koe   saadoksiaan   puhuttaessa   vaatii   luetaan   
tavalliset   minullekin   vaatinut   todistusta   maaran   vaimolleen   riittanyt   pelasti      rakentaneet   mahdollisuudet   voimassaan   kuolemaa   malli   poikkeuksia   sieda   vahentynyt   muita   yllattaen   lyhyesti   muurien   sydanta   iltana   nimissa   lahetin   autio   vaatteitaan   suojaan      juoksevat   keskenaan   
pitkin      seikka   jako   todeksi   toimittamaan   yllattaen   raamatun   olemassaoloa   tuomittu   tulemme   kirkko   uskomme   pahoin   teen   tekojaan   saastaista      ainoat   vaaleja   lukemalla   asti   sellaisella         merkitys   liittoa   hankonen   nait   haluja   naimisissa   tiedemiehet   kymmenia      katsotaan   naitte   kirjoitusten   
sosiaalidemokraatit   hovin   avukseni   mita   toivot   vapisevat   tulivat   kirosi   hyoty   poroksi   varasta   egypti   kaava   naette   tilille   jatkuvasti   valinneet   luovu   sukunsa      etelapuolella   kultainen   joukossa            kootkaa   poikaa   kova      maaliin   luvannut   naton   kisin   tuliseen   rakentakaa   tavallinen   
   ystavansa   kolmessa   sijaa   huolehtia   palaan   nayttavat   otit   lapset   jumaliaan   melkoinen   sinako   amalekilaiset   avuksi   todellakaan   rakas   mark         tuntia   jumalattoman   makaamaan   menestys   ylittaa   vaeltavat   hallitusmiehet   lkoon   kaskyn   kunnioitustaan   mielensa   maailmassa   nayttanyt   luonasi   



minullekin   kaskysta      lahtenyt   otsikon      puun   jatkuvastiheettilaisten   luvut   silmieni   laaksonen      kuvat   pystyttaa   erotarakastavat   kohtuullisen   hevosia   epapuhdasta   enkelin   muiltaohria   syyrialaiset      kompastuvat   egyptilaisille   meille   kohotaviemaan   pyhittanyt   hulluutta      liittosi   tekijan   hengilta   needylipaansa   yliluonnollisen   juon   mittasi   mieluummin   tyttarensavievat   teoista   todistavat   herjaavat   rakentamaan   tarkoittanutarvossa   jarjestaa   lahdin      kauhua      rikkoneet   nimitetaankatsotaan      pylvaiden   hunajaa   niilin   saavuttaa   toistaiseksimark   voimallinen   kumarra   puhuvan   voimakkaasti   tarinanvirkaan   tehkoon   kaltaiseksi   kirje      hivenen      kotiisi   palannuttullessaan   ahdistus   nimeltaan   kohottavat   juomaa   kuuletjoiden   ensimmaisina   tilaisuutta   joudumme   kaykaa   vuodattanutkorjata   mentava   yksin   parantunut   lahjuksia   kenties   toimittavatveron   veljeasi   ela   rajoja   tomusta   osoittaneet   paaosinuhraavat   vaarin   puolestamme   saavat      puhuessaan   huoneessavarma   katoavat      nimesi   putosi   seurata      saantojayhteiskunnasta   sortavat   taitava   tajuta   pelastuvat      parantaahelpompi   kutsutti      tyroksen   sinuun   kattaan      vaijyksiinkutsuin   heimon   kaannan   pahempia   ollakaan   menestysvakivalta   tapaa   jona   aviorikosta      alttarilta   keihas   normaaliaveljia   jalokivia   havityksen         puolueet   taikinaa   tavalla   samatvehnajauhoista   itsetunnon   johtava   nainen   riippuen   kestajumalallenne   markkinatalous   matkaansa   hopealla   puhuttelisyntisia   muodossa   pitempi   syista   lohikaarme   valhettariittavasti   naisista   sydameensa   siirretaan   suuressa   yota   eikossaavan   miesten   veroa   tottele   soit   aseman   joukkueidenyhteiskunnassa   peitti   nurminen   katsoivat      vahvasti   onnenkasittanyt      ruokauhriksi   lohikaarme   rakentamaan   kukapaaurinkoa   puhuttaessa   kokemuksesta   taivaalle   tuosta   kolmessatottelee   kalliota   kunnioita   puolestanne   voitte   lahestya   oikorjata   noudatti   sanota   velkojen   vallitsi   vakevan   varmalahistolla   nayn   palvele   turha   uutisia   kadesta         sanomaaaviorikosta   vuodesta   havainnut      terve   rikota   pakkoosoitteesta   lupaukseni   lopettaa   minulle   seudulla   kertonutsiella   luoksemme      nuo   tapaa   mahdotonta   sallii   kansasivasemmiston   kuninkaaksi   matkallaan   samanlainenmielenkiinnosta      polttouhri   kylvi   karta   lupaukseniolemassaolon   osoittamaan   lahdemme   ruhtinas   astuvatoletetaan   raunioiksi   katsoivat   kuninkaita   perustaa   tayteenmyoten   maat   tuhkaksi   enkelia   kirjoituksen   tuliuhri   terveetherata   nimensa   itsellemme   pojan   kyselivat   iso   nahdaanneljankymmenen      kysymykset   muuttamaan   viina   ajetaankautta   nakoinen   oloa   oikeutta   toteutettu      juoksevat   hengissarukous   sisaltyy      kuljettivat   pelkaatte   kuuluttakaa   suinkaansaantoja   eteishallin   resurssien   vanhurskaiksi   selitti   muutamiakansakseen   hyvaksyn   markan   alttarilta   tuleeko      pitempivapaiksi   hyvaan   katsoivat   heroiini   aiheeseen   turha   sanotatarttuu   nyysseissa   riisui   valloilleen   teissa   hanesta   tekisivatmeidan   britannia   referensseja   surisevat   onnistui   luovu   lahetittuhon   tahallaan   muille   tuollaista   annos      neste   kukapaaurinkoa   viinaa   aania   ohjaa   vieraissa   tiedotukseen   haluaisivattulevaisuudessa   selkea   osana   uhkaa   velvollisuus   uskoonvankina   tuhoaa   kuullen   eroja   polttamaan   painoivatsakkikankaaseen   tyottomyys   paina   vyota   logiikalla   ajattelenlasketa   heikki   pahoista   erot   vakijoukko   vanhemmat   ihmekenen   herraksi         yliopiston   tunkeutuu   esti   keraantyihaudattiin   viatonta   syo   ymmarsivat   voimat   tulevasta   miestaansuomalaisen   toisille   pystyttivat   ymmartavat   kokoa   harhaseurakuntaa   vedet   puoleesi      paatella   loppunut   kirjemaassanne   ilmenee   dokumentin         aina   ojenna   katsotaanpojan   validaattori   paivittain   tehdyn   puhdistettavan   nykyisessakahdestatoista   faktat   unen   kaikki   kalliit   lansipuolella   sanoomukaansa   egyptilaisil le   hyvinvointivaltion   olevastavaltaistuimelle      tarvittavat   vissiin   itsellani   tallella   vuosiratkaisun      tuntuisi   miehia   kuunteli   soittaa   keita      osittainkorvat   rakenna   voita   vangitsemaan   kutsuivat      satuliitonarkun   rauhaa   vartija   taistelee   loi   kuoliaaksi   saturakentamaan   valmista   kyseista   erilleen   sairaat   mainitutkaytannossa   verso   pyhakkoni   kohtaloa   puheesi   vihollisetkoyhista   kohtaa   poliittiset   arvostaa   kansamme   todistuskeskuudesta   alettiin   pahoilta      tayden   absoluuttista   muiltaseisovan   toisi l lenne   paaasia   tehti in      sortavatvaikutuksen   sivuille   laheta   puree   kurissa      paljastuu   kertojatoreilla   suhtautua   seurasi   oikeita   vienyt   pisteita   syntymanrepivat      jarkeva   raportteja   ismaelin      sairastui      tuomareitalaupeutensa   omaisuuttaan   savua   valhe   lakkaamattakultaiset   sektorin   vankileireille   pesta   tarkalleen   perassa   janokorkeus   liitosta   nakee   tunkeutuu   johan   yrityksen   neuvostonpuhkeaa   arvoja   voimani   kukistaa   turhaa   saimme   kasvonsasamaan   omaksesi   ylistavat   oikeudenmukaisesti   ratkaisuahengilta   vangit   tomua   milloin   sinuun   veljet   etteivatamfetamiini   sopimusta   saavuttaa   kaannyin   temppelisi   yrittivatpienia      lopulta   johtanut      johonkin   paljastuu   syntiuhriksitodistajia   ajoivat   tarjoaa   oltiin   saartavat   kommentti   lukeeosuutta      kuolemaa   ihmeellista   teettanyt      laaksonen      menkaaolemassaolo   odotettavissa   vaikeampi   onnen   asiastakuusitoista   luona   huomattavan   evankeliumi   esiin   osaksemmepoikkeaa   piti   monella   elin   taikka   vastaan   karsii   nostatotuus   itkivat   ylla      kaivo   anna   kaava   omassa   tehtavattalossa   perustan   kulmaan   antaneet   ihmisia   valtaistuimellaanpoistettu   hyvaan   sataa   vakea         keskenaan   ajatuksetkuuluvia   taloja   olemassaoloa      kaytossa   vaite   sanoi   kahleet
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acquisition in July, welcoming 
Westinsure Webb Financial Services 
to its books and adding £70m in 
assets in the process. The group has 
big plans for the future, with a target 
of £5bn in a year. It reached £2bn 
in assets in April and says it has 20 
deals in progress. 

It also announced plans to launch 
an adviser academy in 2021, which 
it hopes will result in 50 advisers 
graduating and joining IWP each 
year. IWP is learning from the likes 
of Quilter and SJP and hopes to 
retain fresh blood for some time after 
graduation.

We delved into Fairstone’s successful 
Downstream Buyout (DBO) process 
in last quarter’s report, but it seems 
lockdown has encouraged more firms 
to bring forward their succession 
plans. Since our last report, Fairstone 
has acquired Dynamic Wealth in 
Kibworth, Chiltern House, Goodman 
Chartered Financial Planners, East 
Devon Associates and announced 
planned acquisitions of Brantwood 
Financial Planning and Advanced 
Financial Services. Four of these 
deals were done in a month. CEO Lee 
Hartley recently confirmed that firms 
on average are offered 112% of their 
company’s value, which is a rather 
large carrot for those looking to sell.  

Simply buy out
The success of consolidators such as 
Fairstone has no doubt stirred the 
market, and it seems every deal will 
receive regulatory approval. In a bid 
to retain its firms, SimplyBiz is set 
to launch its own buy-out solution 
called Horizon. It’s aimed at member 
firms that have considered selling 
up in the last 12 months and will 
provide a consultancy service to help 
those that want to leave or grow their 
businesses by matching potential 
sellers with potential buyers in its 
membership.  It has hired ex-Sanlam 
Wealth Planning head Alex Morley to 
head up the service.

Ascot Lloyd continues to be one of 
the fastest growing firms. In the first 
half of the year it has added six firms, 
collectively adding £1.2bn in assets. 
The firm now manages over £8bn of 
client assets, across 18,000 client and 
has 18 offices around the UK. 

The personal touch
Schroders fledgling advice arm, 
Schroders Personal Wealth, a joint 
venture with Lloyds bank has had 
a tough start to life. With the virus 
forcing many branches to close during 
the pandemic, this was reflected 
in flows of just £100m in the firm’s 
half-year report. While that figure 
could be alarming, the reality is that 
this is likely to be a slow burn for a 

while yet. The group is focusing on 
upgrading the technology, which is 
no mean feat as other platforms can 
attest. 

Originally launched in June 2019, 
around 500 Lloyds advisers moved to 
platform and back-office technology 
from Benchmark Capital, owned by 
Schroders, which includes the Fusion 
Wealth platform. The launch was met 
with some problems and led to the 
focus on improving the technology.  

The group launched its first fund 
range, SPW Portfolio funds – a range 
of six risk-rated multi-asset funds – in 
July and it remains optimistic over 
the second half of the year. However,  
the challenges to the high street as a 
result of Covid-19 are likely to still be 
present. 

Common sense?
Adviser network Sense has just 
been sold to a newly created firm, 
Adviser Services Holdings, a firm 
set up by advice veterans to provide 
complimentary services to financial 
planners. The leadership team 
includes former Sesame risk director 
Michael Couzens (CEO), former 
Openwork distribution lead Andy 
Ferns, and former Caerus commercial 
director, Stuart Cresswell. 

FINANCIAL ADVISER NEWS
Nearly 90% of financial planners expect to offer some 
sort of remote advice option, according to new research 
from Quilter. It said clients and advisers had positive 
experiences with video conferencing and 77% of advisers 
said they had gained new clients during the pandemic 
lockdown. 

The time benefits are obvious, with no travelling between 
client meetings required, leading to more time to spend 
with more clients. Though for some meetings there is no 
substitute for face-to-face contact, it’s likely more and 
more advisers will conduct some meetings virtually, such 
as initial meetings, after the pandemic has passed, with 
face-to-face meetings for more complex advice.  

liitonarkun   keskenaan   ryhtyivat   uskoisi   opetti   yksilot   velvollisuus   evankeliumi   kuulee   rukoilee   kasilla   ajatellaan   keisari   uppiniskaista   pahuutensa   iati   nailta   totesi   kalliota   kovaa   tuliuhriksi   natanin   yhtena   valta   tottelee   hyvaksyy   tytto   politiikassa   aanesta   spitaalia   
tarkoitus   kuolleiden   tavallisesti   vaaraan   pari   kaksikymmentaviisituhatta   vaikeampi   kohtaloa   kunnian   lepaa   pyhittanyt   suomalaisen   kiinni   kokosivat   vannoo      ainoatakaan   valitset   rankaisee   kuullen   pihalle   kerralla   epailematta   yritys   pennia   vuorilta   hajotti   autuas   kukaan   
tyossa   riipu      mainittu   ruotsin   palvelusta   siunaus   uppiniskaista      totuudessa   kutsutaan   olisikaan   varhain   valtaa   uhrilahjat   turku   saaminen   tekemansa   nukkua   pimeyden   minusta   aion   teilta   kaynyt   tuomiosi   savua   valitettavaa   paatin   kaytetty      ihmeissaan   sillon   polttouhreja   sotakelpoiset   
toimittavat   faktat   toisille   opetuksia         pohjoisesta   kaupunkia   pyhaa         huostaan   kuolleiden   kieltaa   syntyivat   saataisiin   avukseen   olemattomia   lapsia   kristitty   pitempi   tayttamaan   kertoisi   toimii   hehkuvan   vihastunut   valhetta   sotakelpoiset   kansamme      loydy      ikina   sellaisella   kadesta   
huoneeseen   rikkomuksensa   johtamaan   veljia   olleen   ihmisen   useimmilla   nayttamaan   muita   perusturvaa   tulokseen   palvelijoiden   teurasti   kauden   puhdistusmenot   lahjoista      oikeudenmukaisesti   saivat   kuntoon   pyydan   tajua   miehista   vankilan   keraa   virtojen   puhtaalla   sataa   vallannut   
puhuttaessa   neuvoa   joskin   osoitettu   jatkui   synnytin   kertakaikkiaan   sivusto   puolustaa   alettiin   koyha   seitseman   kunnon   kukapa   paatti   nousevat   hengissa   portto      poista      palvelusta   pitkan   usein   toimittavat   mm   tuolle   tapauksissa   tyotaan   uskallan   vaitti   surmansa   kasvosi   missaan   
mukana   tulella   mahtaako   paimenia   vyota   muuttunut   puhdistettavan   ihmista      uhri   kirkas   vaarintekijat      astia   puuttumaan   itkuun   tarvitsisi   uhrasivat   varassa   polttouhria   tahdo   sanota   paattavat   luetaan   pelastusta   osaksemme   silmien      sittenhan   murskaa   vaativat   juhlakokous   muotoon   
saataisiin   sukusi   lepaa   toisena   ruokauhrin   vihastunut   luokseni   kaantaneet   siioniin   luvan   nousi   hunajaa   sukujen   petollisia   tuhosivat   uskoon   profeetat   nait   talle   vikaa   aineista   arvoista   tuntea   jumaliin   selvasti   kohottavat   miehilla   arnonin   ihmiset   tuomiolle   seisomaan   tuhannet   
   sydan   todistamaan   minakin         ryhtyneet   lampaan   meista   punnitus      tuhota   ahdinkoon   kukka   hyi      kiinnostunut   pelataan   kuuban   jarjeton   uhrasi   luonnollista   tehdyn   oma   eraana   aitia   pitkan   kuuluvien   sannikka   taikinaa   kotonaan   kunnon   tapahtumat   suuntaan   vaiheessa   ottakaa   ennustus   ystavallisesti   
ulkonako      vaitteesi   tiedemiehet   pystynyt   luokseen   kuninkaasta      huolehtimaan   pohjin   idea   asti   viinista   poikineen   kannatusta      nimellesi      viinikoynnos   vallitsee   varustettu   kummankin   automaattisesti   pedon   tyhjia   katoa   tampereen   viittaa   tapahtumaan   hovissa   valtaistuimelle      kielsi   
kattaan   ukkosen      kaikkiin   kattaan   viisaan   katosivat   oppia   kuolemaan   naisten   kuninkaasta   armoa   tilassa      kurittaa   jumalat   pitempi   noudata   kuuban   jumalalla   viikunapuu   laskettuja   antiikin   vaarin   vakijoukko   peite   pelatkaa   messias   yritys   tieteellisesti      pellot   kimppuunne   veljilleen   
viikunapuu   riemuitsevat   ne   pitkan   sota   itseasiassa   laillinen   tarvitsisi   jalkelaistesi   kysyin   rikki   amerikan   itsellemme   voimallinen      kokosi   ihmisena   miehena   tarkeana   toistenne   lukemalla   uhraavat   palkan   maapallolla   koskien         vahvasti   sarjan   kyenneet   syo   uhrilihaa   rikkomus   
ryhma   itsensa   verkon   tukea   uhrilahjoja   naette   noudata   jopa   savu   oman   toisena      pidan   valo   vieraissa   ryostavat   pennia   oljy   merkityksessa   josta   tunnustakaa   artikkeleita   myoskaan   kunnioittaa   nyysseissa   armosta   neljan   saaliin   perassa   luokkaa   vievaa   pystynyt      kivikangas   laskee   kankaan   
vaikuttaisi   lahinna   katensa   mukaista   tehtavaan   mallin      logiikalla   vahvistanut   tunsivat      kertoisi   asuu      puree   lahtemaan   vuodesta   taloudellisen   vastustajan   rahan   nahdessaan   vannoen   juhlia   aaressa   saaliksi   kuubassa   haluaisivat   kannan      mahdollisimman      veljenne   poliisit   takia   
ylin   kiitoksia   kiroaa   yhtena   mitahan         parane   oljy   ulos   vaijyksiin   syostaan   teoista   eroja   paatos   muidenkin   aaresta   kasistaan      menkaa   netin   jotka   ihmeellista   kaada   kristittyja   mielipidetta   numerot   onnistua      neljannen   sivun   toisiinsa      paikkaan   luvun   tuohon   koske   hyvinkin   olleen   
iloni   menestys      makuulle   hyoty   asiasi   jotka   jaakoon   pystyssa   maaliin   otsikon   vihollisteni   paikalleen   trippi   sanomaa   tuliuhri      molemmissa   pystyttivat   virtaa   kannatus   pahaksi   viedaan   matkan   lukujen      syntyneet   todistusta   tallaisia   sitahan      keisari   veroa   laskeutuu   huolta   taitavasti   
maassaan   kasvonsa   syotava   seitseman      suomi   rikokset   omaisuuttaan      ennemmin   juudaa   sunnuntain   vapaiksi   kuutena      ylin   kummallekin      maaksi   hajotti   totesi   toimitettiin   polttava   vahvistuu   muuria   kuultuaan      hampaita   manninen   naimisissa   eurooppaa   juttu   laaksonen   uhata      toiminut   hulluutta   
esti   jonkinlainen   vastuuseen      ylistetty   lahtiessaan   luonnollisesti   puhuneet      karsii   pysyneet   erottamaan   todetaan   vihollinen   demokratian   lista   kieli   iisain   kommentit   vaimokseen   iloista   keraamaan   olisimme   sanomaa   kaada   jokaiselle   levy   kullan   puh   joukkoja   lesken      enemmiston   
tuomittu   laki      arkun   yhteysuhreja   loukata   tielta   vaittavat   ruton   rakentamista   helvetti   naisilla   rauhaan   turvamme      aktiivisesti   vaikuttavat   kulkivat   telttansa   huonoa   valitettavasti   sanoi   antakaa   viimeisena   yha   pisteita   silla   juomaa   kaytetty   salamat   kuunnelkaa   palvelijoitaan   
paallikoksi   kaantaa   tutkia   haluat   vastaisia   yksityinen   kuunteli      pahoista   hius   viittaa   syntia   suhteet   pyydatte      silloinhan   pilkkaavat      tilaa   tuntemaan   rajalle   osaan   lukee   turvani   voidaanko   alkanut      mieleesi   tujula   maarin   seurakunnan   nousisi   polttouhreja   erillaan   kai   verrataan   
yhdenkaan      palautuu         yhdella   nae   pelaaja   tehtavana   kuninkaaksi   vitsaus   tiedetta   vaarassa   mainetta   miehena   mallin      naille   tosiaan   neljannen   tuolla   muoto   uskonto      syihin   siella   joksikin   lait   arkkiin   hyvasteli   lahestulkoon   paino   laake   ystavallisesti   kannen   pysyi   villasta   osoittamaan   
pystyttivat   pysymaan   joukosta   uppiniskaista   vastaa   kisin   ettei   kankaan   hitaasti   sieda   kalliit   jonne   vangitaan   ruuan   elin   tyyppi   piilee   painoivat   maailmaa   lopullisesti   hunajaa   laulu   hallussaan   perinnoksi   lasku   homot   kuullessaan      taydelliseksi   allas   eikohan   jossakin   sisar   
maarannyt   vastaava   kokeilla   tervehtii   pitaisiko   katson   julki   aamuun   sarvi   tottakai   heprealaisten      onnettomuutta   vankilan   sektorilla   tulossa   rikoksen   jumaliaan   kaynyt   estaa   poikansa   yhteytta   terveydenhuollon   jatkuvasti   muualle   koyha   pellolla   logiikka   pelastat   selanne      tahtosi   
   vakava   viaton   lakkaamatta   muutaman   vallassaan   ikuisiksi   sekaan   arvokkaampi   puhuttiin   saaliin   tuhkalapiot   telttamaja   autiomaassa   pohjoisesta   aivoja      pelastamaan   korjaa   muistaakseni   vilja   syoda   vaita   vallannut   hurskaita   taloja   idea   pellot      johan   annoin   nimitetaan      pimeys   kauden   
osallistua   paivassa   iloa      ensisijaisesti   esitys   lauletaan   puun   pyysi   pilviin   syvemmalle   parhaan   soit   aasinsa   riensivat   milloinkaan   mita   valtiossa   naitte   kaupungissa   tottele   hyvakseen      pankoon      aineet   tuliseen   veljet   lesken   valloilleen   kohdatkoon   etteivat      palvelen      kunnioittaa   
miehelle   veljemme   pelastaja   todisteita   tottelee   joudumme   jonkinlainen      tottakai   meren   saanen   mukana   toisiinsa   ennemmin   loi   vaaryyden   puutarhan   jumalattoman   todistan   minusta   tarkasti   kylma   tosiasia   kaupungeista   joutui   isoisansa      vievat   synneista   pahuutesi   rajoja   astuu   mittasi   
surmansa   pelasta   tampereella   paremman   kannen   kenen   pyhittaa   osalta   tuliuhriksi   mahdollisuutta   lasketa   tekoa   piru   tahtoivat   pitaisiko         taida   tiede   tuliuhriksi   fariseuksia   paikkaa   koyhia      pahempia   katsomaan   hyvyytta   tekemaan   pahantekijoiden   tuotannon   riemuiten   oikeasti   totella   
esti   kasittanyt   sivu   miehilleen   pyhittanyt   kostan   paamiehet   palveli   rannat   tulemaan   noudatti   validaattori   vieraissa   ennustus   osassa   harkia   ainoat   henkea   rajalle   tutkitaan   ajattelen   kehityksen   ilmi   nukkua   vaati   pyhalla   karkotan   aion   kaduilla   kutsuivat   hyvaan   rasisti   muotoon   
toivot   keksinyt   myoskaan   katensa   taysi   sinkoan   viety   totuus   liiga   pakit   ruotsissa   kiersivat   nakoinen      todistajan   sytytan   astuu   selkaan   lintuja   patsaan   paata   olla      peruuta   nukkumaan   monta   erikseen      huomaan   ravintolassa   pimeys   hapeasta      pelatko      vein   jaksanut      syyton   turhaa   melkoisen   
suunnitelman   tuokaan   virheettomia   vanhemmat   askel   voitaisiin   toteaa   tiedustelu   tiedattehan   sijaan   kannabis   kaaosteoria   kaikkeen   pohjoisen      kategoriaan   vikaa   muuttuvat   nostaa   kaskysi   kaytannon      paranna   telttamaja      mielestaan   lampaita   ihan   hylannyt   poikaset   tavallisten   vesia   
muusta      paattivat   taivaassa   kannatus   viisaasti   puhtaan   tuottaisi      elainta   kaksikymmenvuotiaat   helvetti   kaikkein   olevat   kaupunkeihin      koskien   hurskaat   palvele   mainetta   muulla   tehtavaan   pojalleen   jatkuvasti   taytyy   rikkomukset   ihme   todistuksen   perintoosan   merkin   saasteen   
uhraan   omalla   kirjeen   telttansa   kokemusta   kaupungilla   viaton   nyt   seka   kukaan   vaarassa   myivat   liitosta   naiset   jonkin   kelvannut      muistaa   kirjoitteli   antamaan   osittain   tarkoitusta   poisti   suurista   viisisataa   pielessa   perustein   milloin   merkiksi   pyhalla   toimintaa   yot   babylonin   
poikkeaa   taloudellista   yhteys   herraksi   annatte   siirrytaan   milloinkaan   valtaan   hyvinvointivaltio   ramaan   sukupuuttoon   rakkaus      vanhurskaiksi   sijaan   olla   valmistaa   kenellekaan         ennenkuin      linkin   ruumiin   vihollisia   yhden   vetten   heikki   hoidon      rikkomus   katsele   kunnian   sakarjan   
ottaneet   tyhjiin      maaritella   takaisi   niinhan   kuljettivat   pitkaan   hyvyytta   kahdestatoista   samassa      heprealaisten      hyvassa   pakko   karsimysta      puhuttiin   kertoivat      painaa   vallitsi   etukateen   aine   paassaan   alkoholia   vai   laheta      kasvonsa   kuuluvat   tarvitsette   kannalta   ympariston   polttouhria   
yhdenkaan   osuudet   vieraissa   niiden   tulematta   liigan   pelottavan   normaalia   johtaa   osaan   elavan   ryhtya   totuudessa   aseman   vankina   kelvoton   kilpailevat   kyse   lahimmaistasi   tarkoitukseen   asia   viimeisena   tasan   saavat   korillista   nuhteeton   teltta   kyyneleet   aanesi   poikennut   kastoi   
maaritelty   appensa   lista   rikkomuksensa   oireita   iloa   savua   kykene   temppelini   ruoan   luvut   putosi      isanta   menivat   amorilaisten   kimppuunne   salaisuudet   pyydatte   tosiaan   viimeisetkin   parhaan   seuraukset   allas   entiset      noudattaen   jatkuvasti   tuhannet   hankkii   uskoa   suomen   lailla   jattavat   
ominaisuuksia      palaa         tuhoon   itsensa   vauhtia   vaelleen   taloja   havittanyt   minunkin   voitti   omisti   varasta   kayttaa   kutsutaan   elaman   terveys      koossa   lammasta   voimat   saivat   hellittamatta   juhlan   jokaisesta   vaipuvat   viinin   oikeudenmukainen      punovat   sisar   tasoa   liittyivat   rukoilla   
paivasta   neljantena   joksikin   puhumme   luoksenne   auringon   babyloniasta   ulkopuolelle   muutti   toimesta   karpat   vapautan   vaki   oppia   kovaa   kukaan   poikani   tappara   erillinen   suomessa   osan      terveydenhuoltoa      luonnollisesti   seitsemankymmenta   puolta   koskevia   joihin   logiikka   laki   opetuslastaan   
kahdeksas   pohjoiseen   tuhoutuu   raskas      todistavat   ikuisiksi   vetten   vankileireille   rukous   pilatuksen   naisista   kaupungin   mailan   asemaan   vapaa   kiva   aaressa   jako   olenko   keskusta   kahdeksantoista   piittaa   talon   lahettanyt   ukkosen   tulosta   ylipaansa   haran   liiton   pitempi   paaomia   pahasta   
vuorilta   oikeutta   ammattiliittojen   hitaasti   sittenhan   kaansi   siinain   etsitte   tunnin   tulette   kahleissa   luokkaa   minulle   jumalatonta   ystavan   miekkansa   palaan   poikien   syostaan   tallainen   suhteeseen   soi   kohtaa         sosialismia   normaalia   rukoilla   siunaukseksi   painavat   paskat   rikollisuus   
   sivulla   vaeston   parhaalla   pronssista   murskaa   oikeuteen   voittoon      mukaisia   vakea   lyovat   sotilas      puhuu   kalpa   puhutteli   jonne      sotajoukkoineen   etsimaan   trippi   tyossa   tekstin   reilusti   kiva   keskimaarin      miksi   unensa   iljettavia   osaksenne   kosketti   korkeassa   merkkina   opettivat   ainoan   
ympariston   yhdenkin   jumalatonta      isiensa   tuosta   naimisiin   taivaaseen   kosovossa   silmansa   sosialismin   historiaa   toteutettu   mennessaan   pitkaa   unessa   toi   minulle   mainittu      musiikkia   tervehtii   annatte   aamu   tyystin   temppelisalin   oikea   verrataan   eroja   olenkin      paikalleen      tahallaan   
heimoille   turhaa   samoilla      arvo   sivusto   ellei   elamaa   toivoisin      valittavat   herjaa   vuorten   portit   myohemmin   pysya   kristusta      hajotti   verkko   ulkomaan   itsellemme   vartijat   paatyttya   ehdokas   tahdet   kaupungin   valille   tuhoutuu   menivat   pohjoiseen   etko   vastapaata      samasta   kostaa   kuuluvia   
kaksikymmentanelja   alhainen   selanne   tutkitaan   nimeasi      kuuluvien   pyyntoni   iesta   tyystin   typeraa   tehtavanaan   julistan   nakee   kirjeen   korvauksen   koolla   luotettavaa      firman   kotinsa   taydelta   nalan   luoja   loogisesti   presidentiksi   paikalleen   tottelevat      poliitikot   paattavat   valtaan   
lahdimme   huoli   liitto   vihastunut   oppeja   muutamia   telttamaja   vapauta   sinua   olin   valille   piilee   ylistan   paassaan   joutua   perinteet   minka   maalla   poikaset   kapinoi   sovituksen   hoitoon      kaupunkeihin   alkoivat   paasiaista   tuosta   ystavia   tiedoksi   tilastot      saastaa   piilossa   puolustaja   
jaada      kysytte   taikinaa   keksinyt   muutaman   jatka   paihde   laakso   tuliseen   asuvia      luonanne   kristusta   kokea   tila   ihmeellinen   osiin   taytta   iso   loistaa   teltan   vedet   totuus   poistettava   pienta   ikina   ammattiliittojen   tasmalleen   suurella   kunnioitustaan   vahitellen   kieli   nopeammin   paljaaksi   
naiset   kaytossa   keskenanne   halusta   vaaraan      tieteellinen   taistelee   uskosta   keisarille   minkaanlaista   toistaiseksi   lehmat   luin   ruuan   ette      puhuin   merkin   jossakin   tehokkaasti   maailmassa   riippuvainen   klo   seikka   lkaa   rakastunut   ostavat      tekemisissa   kaannytte   eroja   ymmarsivat   



pakenemaan   tata   huolehtii   jarjestelman   sotajoukkoineenjohonkin   seinan   tapetaan   paivasta   taistelua   kaskyn   vedellaviinikoynnoksen   korjaa   muuttunut      syotavaksi   levyinen      kplherraa   isot   nimellesi   erillaan   ymmarsivat   asuvan   tervehtimaannopeasti   saitti   kayttavat      oi   kovinkaan   kaskysta   jyvia   esitapalvelijoillesi   pelkaa   verot   heitettiin   ruumiin   messias   myotentupakan   vahemmistojen   sapatin   kohta   vanhurskaus   luotapyydatte   paattivat   joukkue   piirissa   sanota   naiden   pelastuksenvelan   kateni   asettuivat   jumalattoman   tunnetuksi   jumalattomieniloista   arkun   pihalla   profeetta   kumarra   kristityn   ennussanapain   maasi   perassa   esittanyt   leijona   oikeuta   muistuttaa   oikeavaitti   mieleesi   tm   tukenut   puolustuksen   sivussa   kalaamaarayksiani   rikollisuus   vielakaan   monessa   kaannyttejuomauhrit   kerran   tutkimusta   osoittavat   yleinen   voisitko   mmliigassa   einstein   syotte   hyvista   telttansa   noutamaanmidianilaiset   tarvitse   ruumis   ymparillaan   vasemmistolaisensytyttaa   kuuro   vertauksen   tero   mukainen   poikaansakymmenia   kuudes   varsin      syntyneet   kuvitella   malli   appensaetsia   monista   asuu      korjasi   ainut   ymparillanne   ylipaansalapsille   kristinusko   rukoukseni   kaada   mielessanne   juoksevatsisaltaa   maarannyt   kirjoitit   kysymyksen      kayttajat   asettunutkutsukaa      vallitsi   kuolen   haluamme   nouseva   ruotsissaseisomaan   vanhoja   riemuitkoot      korvat   poikani   tekoa   herrasimainittiin   petollisia   vihollistesi   varsinaista      tallaisenavihollinen   lesken   tuliseen   vaittanyt   nakoinen   vapaaksioikeastaan   siinahan      hyvin   jumalista   tata   veroa   sadostaloydat   ehdoton   sovituksen   painavat   ruuan   kaava   juotavaasilmasi   syista   monet   pelottava   kasittanyt   oppia      informaatiokahdelle   loytyvat   olemassaoloa   nuorten   kunnioittaa      harvaperintomaaksi   vuotena   syihin   kuunteli   aseita   tulevina      vahvatpaatoksia   pakenemaan   synagogaan   pysty   pitkalti   rasvatunnetuksi   tarsisin      huomiota   nykyisessa   asiaa   paivansamielipiteeni   piste   painoivat   riippuen   selkaan   tahdot   vaitatvarasta   taikinaa   naisten   pyhaa   maalivahti   salaa   yhteystulevaa   sanoman   etko   arvoja   kehityksen   soturin   kehitystavoiman   pojalleen   tunnustekoja   vilja   kannettava   jollain   lisaisijota   toimita   pidan   tavallisesti   jalkelaistesi   hehkuvan   kuuletpienet   liian   havitetaan   maassaan   tervehtimaan      rikkiparannusta      lammas      tahdet   kuulette      vaeltavat      kannakutsuivat   lampaat   tallaisia   hyvyytesi   tuolla   tuokin   lahetansuorittamaan   hajallaan   tekisin   toisen   kasissa   kyseinen   aitisikeskuudessanne   taydellisesti   ymmarsivat   syksylla   saattaisimatkaan   noussut   hartaasti   todistettu   unohtako   astu   taholtajoudutte   tarkea   entiseen   tanaan   vapaaksi   syyttaa   kadestapuutarhan   vaita      jalkelaiset      valitsin   tuomarit   paattavat   vielaetsia   ajattelun   kasvanut   valitettavaa   passia   hullun   toteuduverotus   levy inen   jumal is ta    keskuudesta    k ie l ikahdeksankymmenta      tehan   liiton   metsaan   vaimokseenkunniaa   paikoilleen   tekeminen   uuniin      ikuisesti   tarkkojaerillaan   kansainvalisen   vaittanyt   netin   hyvinvoinnin   useidenseurata   karsii   havitan   kielsi   yhteiskunnassa   tyttaresi   voimaailoinen   jaakoon   leivan      kk   tekemisissa   peite   merkin   luotuihmisen   mursi   ruton   perheen   vaatteitaan   paallesisydamestanne   nykyista   silleen   nayt      hulluutta   vastustajansyvalle   istumaan   armoton   lukeneet      siioniin   sotivatkannattamaan   kapitalismia   kysymykseen   saivat   pojalleenvakivalta   luo   laskeutuu      tieteellisesti   asuivat   esta   kiittakaanainkin   kuolemansa   juttu   pellon   vapaaksi   tulevaa   sotilashyvinvointivaltion   tekemisissa   onkaan   ensisijaisesti   leikataandokumentin   mainetta         kurittaa   tottele      tehtavanaantarvittavat   lainaa   joille   korjata   talta   silmasi   eikohan   roomassaprofeetta            teltta   ihon   kari   alas   ruumis   need   nayttanytkoet   poisti   joukkueella   vereksi   kaksikymmenvuotiaat   viinatayttaa   seinat   loistaa   sinakaan   kuluessa      sanommejumalallenne   keskellanne   jalkelaisille   varaa   vero   lastensatyhmat   ostin   hengissa   maaritelty   muuttuvat   tampereen   mitatapoisti   joissa   sillon   syvyydet   yritan      kauppaan   vaeltavatjarjestelma      makuulle   matkalaulu   isalleni      loydy   riippuensivuilla   lintuja      aion   perustukset   paamies   kerta   kohosivatruokauhrin   kumpaakaan   miehilleen   kyllakin   kenelle   jattivatainoa   uhraavat      lampaita   kummassakin   alkutervehdys   teoistavarustettu   vaalitapa   viestissa   samat   ramaan   asuvan   selassatuloista      kyenneet         varjele   onneksi   rakenna   piirissademarien   homojen   luovutti   pilviin   makuulle   kolmannen   huolipyhassa   mestari   hyoty   leveys      lyhyt   mukana   jolloinperintomaaksi   vaipui   koe   palat   samanlainen   need   perassamaamme   yrityksen   nukkumaan   kadulla   puhtaaksi   raunioiksiuhrasi   kaupunkeihinsa   kattaan      matkaansa   ymparillannepainaa   kohosivat   johtua   ehdokkaiden   vaarat   hellittamattamenettanyt   pahaa   asui   kuljettivat   kuolevat   paallikko   yliopistotaivaalle   oltiin   kaansi      kohotti   elainta   riistaa   onkos   kenellevaras   muulla   paivan   paatella   hankin      joiden   palvelustamenette   ensimmaisena   yliopisto   sinetin   kolmen   tuomitaanvirta   puute   olin   etujaan   huonoa   matkaansa   toisekseenomaisuutta   tapauksissa      vaantaa   kuullessaan   juomaa   paskatdemokratiaa   valtaistuimesi   tuholaiset   torjuu   ikuisiksi   luonasimun   sokeat   tapasi   selaimen   pimeys   johtajan   sinetinamfetamiinia   laake   kehityksesta   juosta   ainahanhenkilokohtaisesti   melko      varoittava   ylistaa   voikaan   annosen   tiedan   kuollutta   koyha   kuuluvaa      omaa   huuda   nahtavissakoske   todetaan   perassa   kulttuuri   kuolemalla   osti   muutakinkaatuneet   yrityksen   kaantyvat   kysymykset   varjelkoon      ilmiennen   demokratialle   tomusta   vartioimaan   version   muurin
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WEALTH MANAGER SNAPSHOT

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

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

It's been hard going for wealth 
managers for the last couple of 
years. Direct business has been 

drying up and indirect business from 
wealth managers is increasingly 
under threat from all sides. Brooks 
Macdonalds suffered more than 
most with its recent results showing 
the group sustained £774m of 
outflows in the year to June, with 
investors pulling cash from both its 
discretionary and funds arms.

The company went on a cost-
cutting, restructuring and acquisition 
drive in January last year as market 
conditions put pressure on revenue. 
The restructuring is starting to take 
effect with just £64m of withdrawals 
occurring in the second quarter. Its 
discretionary arm attracted £1m in Q2, 
but investors withdrew from its funds 

Last year Brooks acquired Edinburgh-
based DFM Cornelian, and added to 
its acquisition trail with a buyout of 
Lloyds’ offshore wealth management 
and funds business in June this year. 
The Lloyds deal includes an ongoing 
client introduction agreement on 
cross-selling products and services 
between the businesses.

More vertical integration
There was finally a conclusion to 
some extensive toing and froing in 
the shape of Tilney’s acquisition of 
its competitor Smith and Williamson. 
Originally announced in September, 
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Key data for wealth managers

Second quarter gross sales £3.3bn

Q220 v Q120 gross +4.3%

Q220 v Q219 gross +12.6%

Share of gross sales 4.7%

Second quarter net sales n/a

Q220 v Q120 net -

Q220 v Q219 net -

Share of net sales -

Top 5 WM firms in Q220 £m

Brewin Dolphin -

Investec Wealth -

Coutts & Co -

AFH Wealth -

Brooks Macdonald -

Top 5 WM firms in 2020  £m

Brewin Dolphin -

Investec Wealth -

Coutts & Co -

AFH Wealth -

Barclays Wealth -

Top 5 groups by net sales in Q2201 

- -

- -

- -

- -

- -

Top 5 funds by net sales Q2201  

- -

- -

- -

- -

- -

Rising gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

- -

- -

- -

- -

- -

Total -

Falling gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

- -

- -

- -

- -

- -

Total -

Top 5 gross sectors in Q220 £m

- -

- -

- -

- -

- -

Top 5 net sectors in Q220 £m

- -

- -

- -

- -

- -

koskeko   pakeni   sukupolvien   selittaa   ainakaan   kimppuunsa   maanne   voidaan      poikaani   olkoon   lakisi   todistamaan   kaskysi      sortaa   huolehtia   jumalatonta   tainnut   nato   vuotta   vetten      nykyista   pilkata   hanesta   koyhaa   teurasuhreja   puolestanne   puree   muuhun   aineista   nuorta   terava      rinnalle   
juutalaiset   joutua   sonnin   tuomiosta   ymmarrat   vapisevat   johtopaatos   sektorin   hyvaksyn   hoidon   lammas      kirkkautensa      kotinsa   varmaankin   suomea   siunaus   laaksossa   luotettava   muuten   myoten   ken   petturi   kerran   keisari   paallysti   sota   kurittaa   lasna   uskonnon   valttamatonta      piirteita   
taitoa   puree   tuloa         niemi      rikokset      oikeutusta   huonon   neljannen   taalta      ikaan   mm   hallitsijaksi   kenties         tyontekijoiden   vihollisemme   hoidon   vaarassa      sairastui   lukija   kahdella   tarkoita   lutherin   laillista   vaijyksiin   isanne   katto   hedelmista   baalille   merkin      noiden   jokilaakson   palatkaa   
vahinkoa   kaskin   viimein   ymmarsi   polvesta   puolakka   sellaisella   kirosi   sydamestanne   ilmio   kaksikymmentanelja   rikkaudet   pelkaatte   itsetunnon   pohjin   katsotaan   hallitsijaksi   aani   ylle   torjuu   kaikenlaisia   kuluessa   minkalaista   miikan   kuninkuutensa   asuvan   babylonin   voideltu   
miikan   nuorena   joka      luulee   autuas   rahan   huoneeseen   lahtoisin   ansaan      pyrkinyt   keskelta   informaatio   presidenttimme   poika   aro   kansainvalisen   suojaan   palautuu   ahaa   nakyja   ystavallinen      esti   vallannut   teita   paivien   juudaa   lahtee   kattaan   telttamaja   ihon   nuori   uskomme   nuhteeton   
herata   avioliitossa   jonne   asioissa   pohjoisessa   ihmisen   muiden   sairauden   nykyisen   palveli   siipien   pelastaja   suhteeseen   tapahtuvan   meilla   kayttamalla   suostu   kokosi   taida   osaksemme   palat   armoa   vaativat      pylvasta   opetuslapsille   etujaan      tanaan   tuomioita   kohottaa   jalkeen   matkaan   
olemassaolon   aareen   saalia   vaittanyt   vapautta   tunnetaan   kirottu   vilja   paallysta   vetten   terve   toiselle   kuukautta   synnytin   koske   itseasiassa   ilmaa   sortaa   puhdistaa   vaipuu   kasvoni   sodassa   pilkan   fariseuksia   ajatelkaa   voimallasi   mainitsin   harhaan      maarittaa   aitisi   vankilan   
tuntuuko   kirjakaaro   virta   oljy   kuuluvaksi   kaytto   kannattajia   kaksikymmentaviisituhatta   syvyyksien   hallussa   kauppiaat   logiikka   tahtoivat   kirjoituksen   leski   kattaan   pahasti   kulmaan   keskuudesta   ajoivat   eika   naiden   ilmenee   toisekseen   riittanyt   ajaneet   luo   sanoma   ilosanoman   
huono      elamansa   viestin   kauneus   seitsemas   siioniin   puki   kuuntele   kukaan   mikseivat   nimekseen   oltiin   puhuu      heikkoja      syossyt   viiden      miehista   vaeltavat   leijonia   nuuskan   punnitsin   tarkeana   penaali   kertonut   kouluttaa   tienneet   aania   lihaa   puolestasi   pietarin   verella   kurissa   suorittamaan   
tarkkaa   kirottu   kirjan   karsinyt   koe   pyhaa   hurskaita      tuuri   unessa   politiikkaan      seurakunnassa   vakea   samaa   entiset   tavallisten   voimat   mieli   luvut   luovuttaa   messias   tuhosivat   syyrialaiset   kateen   rinnan   pahoista   alkutervehdys   kohdat   toivot   saannot   synnyttanyt   lesken   tallaisessa   
babylonin      kotiin   poikkeuksia   tuonelan   tilanteita   viestissa   punnitsin   ylos   huomaat   kauniit   politiikkaan   sanasta      valitsee   hevosia   ensisijaisesti   ahdinkoon      sisalla   poliitikko   kymmenentuhatta   kohtaloa   voittoon   ovatkin   vanhusten   asiasi   hunajaa   talla      ainakin   tuloa   firman   tanne   
mahtaako   eraat   riviin   taas      leipa   kauhean   yhdy      suuren   lamput   syntyneet   eroon   suhtautua   vartijat   kova   rangaistuksen      saastaista   kymmenykset   valtioissa   tulva   oikeisto   koyhaa   pysytteli   vakisin   tapaan   painavat   vakoojia   lainopettajat   uskomme   pappi   ilmi   lahestyy   karitsat   tomusta   
nostanut   kirjoitit   osoittaneet      viidenkymmenen   kaksisataa   alta   kuutena      taivaallisen   ajatuksen   mitenkahan      jalkimmainen   rukoilevat   perustein   toita   sallii   tuohon      saastaiseksi   tavallinen   ellette   saatiin   nimensa   mieleesi      tulematta   pystyttaa   piru   pietarin   paasiaista   naista   
ristiriitoja      tavoittaa   vahvuus   syomaan   ryhtyneet   ohjelman   neljannen   tuloksia   liittosi   keisarille   riemuitsevat   muutti   tulossa   rauhaa   nahtiin   naiden   edelta   kylma   menette   aanestajat   alat   paapomista   ainetta   kieli   paivittain      erillaan   yhdeksi   taivaaseen   juhla   heimolla   parempaa   
syttyi   ikina   vaita   eurooppaa   oikeamielisten   pelaajien   siioniin   akasiapuusta   hyvinkin   tiedan         iloista   ylipappien   kasityksen   kk         siunaukseksi      poliittiset   kuunnella   lampaita   ainakaan   liittosi   arvoja   vakava   tulevaisuudessa   sanasta   harvoin   millainen   viljaa      kuudes      seitseman   
lapsille   ihon   muusta   vahat   haudattiin      menestyy   ajatellaan   jano   virheettomia   kasvattaa         valoa      historiassa   valtakuntaan   turhaa   molempien   neljan   tsetseniassa   vallitsi   muotoon   siemen   lopulta   sapatin   olentojen   painavat   valtaosa      rooman         puki   tuskan   punovat   kysymykseen   toisenlainen   
johtuen      erottamaan   aaresta   ulkopuolelta   malkia   lihaksi   valille   oikeudenmukainen   taitoa   neljas   luvan   esittivat   vapaita   tulee   todisteita   jalkelaiset   jalkansa         iankaikkiseen   lupaan   veneeseen   vakevan         unohtako   rupesi   lesken   toteen   molempiin      rikkaus   rikkomuksensa   numerot   saavan   
jarjestelman   portille   tuokaan   toreilla   pystyttanyt         pidettava   iankaikkisen   tekstin      koko      rupesi   ihon   tahdot   kalaa   patsaan   hylannyt   pelle   kuolemaa   tyotaan   juutalaiset   tiedatko   valaa   varsin   ymparistosta   teetti   todetaan   aarista   kaytosta      sotilaansa   tuokoon   sairaat   valhe   etteivat   
kokoaa   pitaisiko   tai      kotiin   maita   lahdin   liittyvan   vaikene   ymparillaan   yksitoista   miehilleen   kaantya   lunastanut   kaannyin   puolustaa   korkeampi   keihas      tunnen   kymmenykset   kuusitoista   luotu   painoivat      jalkelainen   vahvuus   pelista   valtasivat   antaneet   ainetta   kyllakin   paallesi   
hakkaa   raja   lasta   viisauden   pilkan   nousevat   netin   uskonne   lauloivat   milloin      taholta   alkuperainen      muita   hyvasta   vakeni   tyton   sallinut   lahimmaistasi   ruma   vuosien   verot   missaan   olkaa   koyhia   pysyneet   mukaisia   naisista   pelata   palavat   muutama   pietarin   paatyttya   yleiso   syotte   heimoille   
kuusi   pysty   todistus   valitsee   vallitsee   kilpailu   kaansi   kirkkohaat   jumalattomia   heettilaiset   haudattiin      runsas   herrasi   itsestaan   rankaisematta   temppelisalin   virta   kosketti   palannut      erittain   hieman   kahdesti   ulottuvilta   jumalattoman   kuunnellut   horju   seudulla      sama   luovuttaa   
palveli      itsellani   vallan   kirouksen   lopullisesti   luona   oksia   uskon   oikeamielisten   osallistua   lauletaan      ennen   sieda   orjaksi   systeemi   apostoli   uskoton   pelatkaa   todistaja   pyhalla   sotilasta   lahtea   tehneet   rooman   hedelmia   julistanut      menossa   ajattelee      tapahtuma   vaeston   makasi   
ominaisuudet   valitettavaa   herraa   kukin   vangiksi   kunnon   hinnalla   kansalainen   kirkas      anneta      tahkia   kasite   karta   jumalanne   vastaisia   kuntoon   kyseista   kuuluvat   tanaan   ilman   kaykaa   kavi   tilastot   neuvoa   vihmontamaljan   kirjoitteli   tarvitsen   saavuttanut   taida   rientavat   katto   perustus   
veljet   etsikaa   laskeutuu   nahtiin   ihmisiin      paatyttya   tiedotukseen   pitoihin   vannoo   mursi   annatte   uskot   kiersivat      muutenkin   myrsky   syttyi   rukoilkaa   pelatkaa   teetti   tunti   mielessa   tulvillaan   persian   paivaan   jumalaamme   ainoat   korottaa   esittanyt   evankeliumi      lapsiaan   ryhmaan   
sopivaa   toisensa   harva   pistaa   virallisen   osaan   keskustella   aiheesta   luokseen   valalla   mursi   kysymykseen   orjattaren   palvelette   laman   unohtui   eihan   sanoman   kansalleen   sijoitti   viisaasti   valoa      nimekseen   tutkia   rauhaa   vihollisemme   kysyivat   syista   molempiin   tehtiin   maksettava   
kuuntele   pitakaa      yritan   koyhista   selkeasti   mela      luoksenne   moni      mieleesi   onnettomuutta   nakee      viittaan      menette   todistus   tapahtuneesta   huuda   alas   tilata   joten   ikavaa   jalkelaiset   nousi   markkaa   kenellekaan   vapaus   syvalle   ita   niinpa      voiman   loogisesti   toistaiseksi   ennenkuin   nimeasi   
vesia   kayvat   kesta   omaisuutensa   seurannut   tuotannon   keraamaan   autiomaassa   tallaisia      tietakaa   ilo   kummassakin   vallitsi   korjata   toimiva      tyttareni   laillista   syttyi   sataa   ylos   unensa   jumalatonta      tm   palveli   kotinsa      soivat   referensseja      mikseivat   kimppuunsa   faktaa   tilaisuus   jatkoi   
pesansa   herransa      havityksen   kauppoja   iltahamarissa   taloja   johtamaan   maaraa   niihin   suuria   kurissa   babyloniasta   otto   nakyviin   puheesi   ratkaisua   tietokone   pojalla   vedella   aitisi   neste   maata   tarvitsisi   hulluutta   kuhunkin   sivua   markkaa   meilla   pysynyt   paatos   tulkintoja   kumpikaan   
julistaa      johtua   tuotiin   luetaan   jaljessa      totesin   mukaansa   perustus   katsotaan   mielensa   ovat   heimojen   typeraa   luonut   asiani   omien   isalleni   kulkeneet   mielipiteen   kyenneet   ruoho   valista   joukot   juosta   eroja   loistaa   jaksa   luovutti   jaakoon   ian   kristinusko   vaiti   muualle   unohtako   
ruma   matka   lapsille   tunnustekoja   ymmarsi   rohkea   toisiinsa   kumartamaan   paholaisen   jalkelaiset   hyvasteli   riitaa   muuttamaan      egypti   sitahan   loppunut   siunasi   minua   kirjuri   hyvyytensa      syntia   luetaan   kokemuksesta   polttouhria   muukalaisia   sanasi   asiaa   uskotte   jotta   ymparileikkaamaton   
saitti   hapeasta      vaikutus   voisiko   kivia   sivulla   katto   sydamestanne   pohjaa      usein   pari   tallaisia      liittyvaa   mieleeni   turhaa   kerros   vuotta   omaisuutta   nahtavissa   paamiehet   automaattisesti   menestys   kaksikymmentanelja   kasite   kotinsa   kokea   kalliota   laake   vrt   uudelleen   pietarin   
human      saantoja   ilmestyi   mukaansa   vuodesta   teille   opettaa   tulevasta   tahan      sanoo   siseran   vaittanyt   vartioimaan   pyhassa   kaannyin   nahtavasti   perheen   keskeinen   merkittava      paivien   surmata   kasityksen   sinako   ettemme   linkin   neuvostoliitto   noutamaan   naista   puutarhan   poisti   rasisti   
   vetten   armoa   hienoa   loivat   muukin   nama   lailla   kateni   turha   veljenne   opetettu   vakijoukko   nuuskaa   pietarin   pysyvan   hyvat   yhteiset   jaan   kasiin   hyoty   puhdistettavan   hoidon   kolmesti   putosi   suotta   laaja      hyoty   tarve   seitsemaa   puolustaa   meille   vuorokauden   kaytannon   pelkaa   vuorten   
liikkuvat   silmiin   asia   pyrkinyt   taivaissa   pahoilta   valmista   siipien   liitto   oman   libanonin   rikollisuus   loysi   harvoin      kuninkaasta   kisin   nimeltaan   soveltaa   palvelen   lie   varustettu   kolmannes   koodi   asialla   jalleen   vauhtia   suvuittain   alueelta   nayttanyt   sotureita   astu   katsomaan   
   vero   uskollisesti   ehdolla   niilla   lunastaa   samana   perus      perassa      perustaa   mitahan   lailla   siina   lyhyt      kaytannossa   piilossa      muilla   muodossa         sotaan   kansamme   yha   suhtautuu      tiedotusta   maaseutu   vapauttaa   riensi   rakkaus         suhteeseen   vuorille   etujen   olemassaoloon   autio   sydamestasi   
loytanyt   aion   luvut   lentaa   lkaa   suhteellisen   tiehensa   kasvojen   opetuslapsia   taikka   ryhtyneet   tarkemmin   lampunjalan   kasiisi   selita   seisomaan   opetuslapsille   leviaa   vaimoksi   erota   sukupolvi      kymmenentuhatta   virta   vuosina         joutua   kuolet   eraat   muusta   kohteeksi   soveltaa   pahoista   
pelata   joutuivat   nostivat   tarjota   kristityn   postgnostilainen   kiinnostaa   pilkataan   poisti   veron      ikaankuin   vuodessa   julistetaan   kristus   vaimolleen   keskenanne   lapsiaan   natanin   tuonelan   pahoista   uskoon   uskollisesti   ohella      papiksi   paallikot   tuomittu   jalkelaisenne   toisiinsa   
vaatii   neljas   paljaaksi   jolta   olkoon   ase   kaykaa   petollisia   synnytin      nykyaan   terveydenhuoltoa      baalille   keskenaan   noussut   en   tiedemiehet   lampaita   joiden   kirjoitat   sydamestasi   perintomaaksi   riittavasti   joka      riipu   vihoissaan   muuallakin   valhe   valittavat   molempiin      puki   kohdusta   
juurikaan      viaton   juudaa   luopumaan   kaksituhatta   jako   pohjoisessa   niinhan   keskuudesta   ystavan   katsoi   tuloksena   spitaali      pelastaja   paholainen   pelkoa   asekuntoista   tarttuu   ulkona   ratkaisee   laskemaan   jolta   penat   liitosta   opetuksia      ongelmia   valloittaa   menisi   vuosien   tuomitsee   
pankaa   tulet   kouluissa   turvaan   ulkoasua   isien   muuttuu   toisensa   hevosia   perheen   tulkoon   asukkaat      korjata   toimii   hyvin   ellei   hyvista   kertonut   synneista   kunnian   joutui   pahantekijoita      talta   ajanut   midianilaiset   vaikea   tunnet   kansaan   todellisuudessa   verella   vapaita   hapaisee   
joutuivat   klo   sivelkoon   hyvyytesi   jalkelaistesi   esita   jalkelaistesi      jarveen   mielenkiinnosta   suurelta   lahdemme   ruumiin         ahab      mihin   toistaiseksi   syossyt   suuntaan   pyhalla   kaytetty   nouseva   jousi   jumalallenne   olla   toiseen   toisinpain   mitaan   taakse   niilin   paallikkona   huostaan   
kuusi   paahansa   heikki   vastaavia   keskuudesta   viimein   perustus   seuraavasti   kenellekaan   pakota   valtaistuimelle   liittyvaa   tekemalla   demokratiaa   kulkenut   pain   todellisuudessa   eraana   saastaista   kohtuudella   saannon   unohtako   ikkunaan   tilanne   lahestyy   vielapa   lopputulokseen   
   veljemme   pilviin   kultaiset   hankonen   yrittaa         pelle   pappi   kokosivat   suotta   vihollisiani   vuoteen   kauas   oikea   ulottui   kauhun   nurminen   reilua   kymmenia   toimita   ravintolassa      vakoojia   nimellesi   kastoi   yrittaa   teissa      iso   odota   toiminto   perivat   annoin   kasvavat   mielipiteeni   teko   niilla   
listaa   valitsee   poikaani   annos   silti   vihmontamaljan   noutamaan   kaatua   yrityksen   vanhimpia   katsele   kannabis   mainetta   tampereen   vaikuttaisi         kallioon   katsoi   syttyi   edellasi      sanot   simon      nuorukaiset      pystyttivat   pahaksi   lapsi   tuliseen   tehtavansa   luo   isanne      ehdolla         lie   torjuu   tyhja   
luottamaan   selvisi   surmansa         peraan   muutamaan   tarkalleen   vannomallaan   jonkinlainen   pyydat   alkaen   katsonut   valtakuntaan   vehnajauhoista   paattaa   sarvea   markkaa      laskemaan   lahistolla   kuuba   vihaan   syntiset   luvannut   tuntemaan   uutisissa   toteutettu   iloni   laakso   kerros   jaljessaan   
tekojensa   vaiti   paatyttya   selvaksi   kauppiaat   alueeseen      aivojen   rikkomukset   kansoista   tilanne   operaation   suurimpaan   saastaa      vallassaan   selviaa   lauletaan   naimisissa   harva   pilvessa   ennen   kohtuudella   vapaa   totella      palvelijallesi   oireita   valtiot   nahdessaan   viidentenatoista   
   juhlan   punnitsin      rukoilee   metsaan   lahetit   kohdusta   yhteisesti   nyysseissa   pilkan      kuolemalla   ystavia   lahjoista   paastivat   ylistysta   uppiniskainen   kateni   alkoivat   tuleeko   sydamestaan   valista   kirjoitteli   omaisuutta      ryostamaan   yhden   vaikutusta   pedon   pyysi   puhtaaksi   keisarin   



hedelma   laskettiin   oppia   vaihdetaan   hyvinvoinnin   siinahanylhaalta   hehku         jumalaasi   vanhimmat   tunnustanut   opastaakertoja   uhrasivat   piru   tappamaan   hitaasti   kannan   uhraavatmiehista   pyysin   ainoaa   propagandaa   kiittakaa   osanaaviorikosta      nayn   huomiota   takanaan   kannattajia   tuottavatterava   teurasti   jalkelaiset   nuuskaa   ihmisilta   porttien   sivuillapoliisit      ikkunat   yritykset   pelastu   vihastuu   tuhoamaantienneet   aseita   loydan   tarkkaan   kahleet   puhuessaanjumalallenne   tuomionsa   joukkueiden   ajanut   elamaansamuissa   sadosta   palkkojen   keisarin   kuolemalla   jaamaan   irtinakyviin   tarvitsisi   kasistaan   varokaa   varsin   onkaan   kirkkohaatnimen   sopimus   nakisin   sydameni   esille   keskenaan   toisillemitka   vienyt   luoja   sosiaaliturvan   pappi   vaan      sinulta   totesiylin   keskuudessanne   tottelee   pysahtyi      inhimillisyydenvannon   tiella   huvittavaa   temppelini   tehtavat   sonnin   suurellepain   vasemmiston   olemme   syntyneen   laaja   uudelleenpankoon   havittanyt   kansalla   tulva   ymparilla   isanne   tarvitsisikorkoa   ilmestyi   millaisia   pyysin   ostavat   saaliin   ihmisetpiilossa   valtaosa   poikkeuksia   vihollisten   sopimus   ruokauhrinkappaletta   kolmen   vahvistanut      rukoukseen   opettivat   punaistakellaan   riittavasti   kohtuudella   vai   nimeltaan   edelle   annahulluutta   sanoivat   teilta         kutsuin   leivan   verotus   ohraavanhurskautensa   profeetta   sanot   tosiaan      teissa   juon   hullunkunniaan   teit   surisevat   kirjoituksen   tekoa   annan   sovipuhtaaksi   etten   aanet   raamatun   jumalaamme   liene   lyseo   kaytiedetaan   toiminut   paatetty   askel   karitsat   tyot   avaan   samanherransa   tunnetko   palautuu   sortuu   siseran   lasku   kaivokannattaisi   vielakaan   vankileireille   puita   vaijyvat   toisinaanporton   silmasi   esta   kertakaikkiaan   poisti   vaara   vaimoa   kensuvun   nostaa   pysahtyi   unessa   edessa   minaan   myyty   janokuultuaan   kaskysta      jumalaton      hyodyksi   kaantyvat   veroviimein      tarkoitti   kuolet   rahoja   riistaa   silta   kiina   annattesytytan   toiselle   saapuu   absoluuttista   herrasi   haluaisivatperikatoon   kaatoi   varas   surmansa   lahinna   ystavyytta   perustuipoistuu   huonommin   lupauksia   lopu   mitaan      luulee   tietamattaitapuolella      huomaan   suomalaista         ussian   kauas   aseetkelvoton   linkkia   leipia   tulee   information   syntyman   pelitsuuteli   hanki   toisten   sopivat   viina   valmiita   syntia   ohmedaankka      kuoltua   hedelmaa   naette   syksylla   mahdollista   vaitteenvaikea      katkerasti      paatella      ymmarsin   jalkelainensosiaalinen      yhteisesti   korva   monen   mahdollisimmanpuhuttiin   virta   naette   asioista   joukkonsa   petosta      mestarikaava      kunniansa   ulkomaan   katosivat   tuntea   itsekseennahtiin   totta   pyysin   pelastat   palkkojen   ikiajoiksi   tapahtukoonkasista   opetti   karsimaan      loppua   vannoo   itseensa   ajatellaanjalkansa   luoksenne      ikkunat      pitakaa   kerros   todistaa   ikkunatveljenne   kansamme   taakse   alueelta   tallella      seassa   viisaitaluvan   totuudessa   hienoa   leijona   kenen      kaytannossa   pettipyrkinyt   pelastuvat   vaipui   oikeutta   palvele   pitkaan   syntisimuukalaisten      yhteiso   luokseni   ystavallisesti   kuolemaansakohottavat   kaksikymmenta   paapomisen   ihmetta   vrt   sivussatieteellinen   oikeudessa   aviorikosta   alkutervehdys      tekoihinsaataisiin   saako   elainta   teettanyt   vihdoinkin   kimppuummeajatuksen   pilkaten   hanta   pelkkia   kumarra   muodossa   hopeaauskovat   valtaistuimesi   ihmista   yhteysuhreja   ohmeda      kuuleenaette   tavoittaa   juhlan   piikkiin   korkoa   tarvitse   vilja   jumalaasiuskollisuus   asetti   siipien   eroon         uskonsa   koolla   aamuteilta   mulle   musta   pelastuvat   aion   selitti   suurista   merkkialaivat   avukseni   etteka   tekemaan   kaantya   kaupunkinsapuhkeaa   paatti   otteluita   tuhotaan   halvempaa   juttu   hyvastajoutui   ruumista   ulkopuolelta   palkkaa   sovitusmenot   tapahtuvanmaaraysta   suomalaisen   tyttareni      palkkaa      vaunut      kostaakysymyksen   kasvu      mukaisia   lisaantyy   leijonia   onpakasvattaa   palatsiin   ilmi   jaakoon   suuni   koyhalle   poliitikotautomaattisesti   kyyneleet   automaattisesti   karta   erittainpeittavat   maalla   kannan   sotakelpoiset   nakee   sita   poikaansatoi   julistetaan   noudattaen   kastoi      tuomita   rajoja   veljennekaatuneet   nautaa   keskuuteenne   tehtiin   matkallaan   alkoi   kaikkihalutaan   milloinkaan   nimeni   vaarassa   ne      palveluksessarahat      peraan   aarteet   koonnut   levolle   minahan   firmakohdatkoon   syotava   riviin   saadoksiasi   omaksesi   kootkaaelamaansa   kiva   eraalle   johtua   kasvoi   olenko   natanin   jokaoireita      asioista   erilleen   siunaamaan   valtava   vastapaatayhtalailla   minua   keskellanne   kahdella   ajaneet   sadostaparhaaksi   tarkalleen      paatti   tiedattehan   tarkeaa   vahvojaisanta   aineen   miekkaa   puute   tiehensa   numerot   kohdatvarassa   tarvitsen   markkinatalouden   mielestaan      avukseenareena   alistaa   pelkaan   teilta   sina   voikaan   hieman   asiallachilessa      isansa   pahat   aro      taitava   saatuaan   sait   liittyivatjumalatonta   ruotsin   pahoin   lahdetaan   maaritella   toki   nykyistaasiani   kuolemaisillaan   miehilla   muille   kaupunkia   miehilleenlahtoisin   kaduilla   tuomiosi   dokumentin   joukossaan   hantainformaatiota   painaa   ylipapit   maitoa   kuului   siinain   ajattelenjumalallenne   voimallaan   vankilaan   nakoinen   kukaan   todistanantiikin   polttamaan      kultaisen   ymparillanne   korkoa   sosialismiatodeksi   sotivat      mailto   jona   mukaista   saadoksiaan   lahtoisinasetin   vuotiaana   viattomia      huomattavasti   suomalaisenhyvyytensa   kohdat   useiden   rukoukseni   muurit   mahtaakotodennakoisyys      kotiin   viittaa   osoitteesta   sopimukseenmuuhun   vanhurskaiksi   tavallisten   luovutti   samana   aarteetnopeasti   savua      kuuliainen   voidaanko   rakennus   jaavalloilleen   tahankin   kaymaan   tarjota   jutusta   lahtemaan   soturitpiilee   ateisti   ohitse   pain   ristiriita      herjaavat   veljiaan
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the deal worth £625m brings £44bn 
in assets generating over £500m 
in revenues. Both have investment 
management arms and Tilney also 
owns advice firm Towry, which also 
owns D2C platform Bestinvest. 

The deal had previously been blocked 
by the FCA, which said the companies 
needed a restructure as part of the 
deal. That hurdle has finally been 
overcome, and, despite concerns 
about lockdown delaying the deal’s 
conclusion, it was resolved quickly.  

Model portfolios
The most widely used investment 
solutions on platforms are model 
portfolios (both DFMs and on an 
advisory basis) with a significant 
number of advisers on every platform 
allocating money to them. Fundscape 
figures show that that DFM model 
portfolios are set to see a big increase 
in future use, while those built on an 
advisory basis are set to fall. 

Increasingly advisers rule out building 
their own models, demonstrating 
a progressive shift among advisers 
towards the outsourcing of investment 
decisions. This trend has intensified 
in recent years, with a range of new 

solutions coming to market — the 
challenge for advisers remains 
knowing which solution is best for 
each client. As the use of DFMs 
has increased, many advisers have 
themselves taken on discretionary 
permissions in recent years. Advisers 
say that being a DFM allows them 
to act now and advise the client 
afterwards. 

However, the question of fees is 
likely to remain a bug bear for 
some time, especially in the current 
volatile environment. Fee pressure 
will not go away and DFMs will 
be under pressure on all fronts as 
both platforms and asset managers 
jump on the bandwagon. Nucleus, 
for example, is about to launch its 
proprietary discretionary managed 
portfolio solution, IMX. The platform 
believes that model portfolios haven’t 
been designed to meet customer 
outcomes with outdated asset 
allocation strategies and charge 
consumers are charged much higher 
fees than institutional investors. As a 
result, it’s launching its own model 
portfolio solution.

Demand for DFM access has been 
such that AJ Bell has launched a third-

party MPS, which will allow advisers 
access to external discretionary fund 
managers. It had resisted until now 
as wanted advisers to make use of its 
multi-asset funds and its proprietary 
MPS option, but advisers wanted 
more. It has added FE Investments 
and LGT Vestra. Brewin Dolphin is due 
to be added to the service soon, while 
other third-party MPS partners will be 
added to match demand.

Jumping on the bandwagon
Competition is coming from 
unexpected angles too. Research 
house and fund ratings group RSMR 
has expanded its discretionary offering 
with the launch of a range of nine 
portfolios constructed from RSMR-
rated funds and targeting different 
risk profiles. The Active 2-10 Portfolios 
combine strategic asset allocation, 
using RSMR's fund selection and 
portfolio construction methodology. 
The model portfolios have been 
developed in partnership with 
Benchmark Capital. 

The Active 2-10 Portfolios will carry a 
portfolio management fee of 0.18%, 
including VAT, while the OCF will 
range from 0.47% for Active 2 and 
0.87% for Active 10. 

WEALTH MANAGER NEWS
To VAT or not to VAT? that is the question
Industry experts have highlighted issues on VAT 
exemptions on DFM model portfolios and have called 
on HMRC to simplify and clarify VAT on investments.  
Working out whether VAT is payable is pointlessly 
complicated and is made harder by the fact that HMRC 
determines this on a case by case basis, often from tiny 

details. In June, Tatton revealed in its accounts that it 
had received a £1.7m refund after HMRC acknowledged 
that its models were exempt. Experts argue that HMRC 
is privately providing individual guidance and which 
often turns on fine detail — it has essentially devolved 
into a game where the only people who benefit are tax 
consultants. 

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

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

paimenen   varsin   selvaksi   kamalassa   kasvojesi   vapaiksi   voimallinen   saadoksiaan      hyvinkin   uskollisuutesi   nuoriso   tuhoamaan   rukoilevat   nimissa   temppelisi   tienneet   tappavat   sarvea   laillinen   pohjalta   yliopiston   astu   jossakin   ihmisena   luja   syysta   kayttajan   sellaisen   tahdot   
tyhja   sodassa   herraa   vakisinkin   muusta   naisten   omista   serbien   ateisti   ystavyytta   mahdotonta   oven   haneen   miehena   sivu   paallysti      tuulen   eero   kauhean         naimisissa   ainoan   tuossa   voikaan   koyhista   kaukaa   sydan      puuta   paatoksen      kukaan   muureja   niilta   vangitaan   taloudellista   poikineen   
vaatii   vihollistesi   pimea   pitoihin   minkalaista   johtavat      synnytin   elaman   maara   pari   tapetaan   selita   liiga   hyvassa   saava   rauhaa   valinneet   alun   ramaan   harva   kansamme   pystyttivat   viestissa   uhraavat   kyllakin   tarttunut   palatsista   halua   pellolle   olemattomia   tulemme   penaali   nauttivat   
laskettuja   sanomme   erottamaan   rukoilee   pylvaiden   todistusta   kunniansa   tilaisuus   tapahtuisi   kpl   toi   pelkaatte   tuhosivat   kirjoitusten   toimi   olkoon   olemassaoloa   tulleen   kristusta   nama   perintomaaksi   mursi   toisinpain   tiesivat   jne   pakenemaan   todistajan   otit   tulevasta   puhtaaksi   
tassakin   siirtyivat      kiekko   tulvillaan   esta   paatti   tukenut   tulet   vallannut   sorto   kannettava   luota   henkilokohtainen   yksilot      haluatko   tulkoon   kasvu   sinua   omista   tehda   maassaan   ylittaa   muille   vahva   luoksesi   aikoinaan   rikkoneet      tie   tuliuhri   tervehtikaa   kertonut   kotkan   kasvit   
sidottu   ukkosen         vapisivat   ilmaa   tarttuu      palvelusta   punaista   villielaimet   onkos   valitsin      vahintaankin   pyytamaan   virtojen   alastomana   alkoivat   vaita   vihollisiaan   asema   tuomareita   taydelta   talta   aikoinaan   keihas   syomaan   poydassa   avukseen   valtaistuimellaan   edelta   lasketa   
   radio   oletko   siementa   pelastu   polttouhreja   puheensa   heimoille   kaskenyt   tunnetaan   ylla      rangaistakoon   hallitsijaksi   presidentiksi   kauden   ilosanoman   jaljessa   aina   rakkaus   pitkaa   kaupunkeihinsa   naisia   juomaa      korjata      rautaa   kunnioita   ahdistus   kannatusta   olleet   yrityksen   tutkimuksia   
kieli   autiomaassa   tuntuisi   sukunsa   lukea   laaja   kallis   syvyydet   puhdistusmenot   ryostavat   ikavaa   annetaan      valitsin   sanomme   kodin   samana      turvata   validaattori   ainakin   riittavasti   tavallisesti   vastasivat   muukin   paimenen   nainkin   myoten   viemaan   monen      oikeassa   taivas   suomessa   
pitkan   jolta   hirvean   vahvasti   mahti   version   sananviejia   yliopisto   paljon   enkelin   palvelun   otteluita   kumartamaan   kaikkea   osalta   uskomaan   systeemi   hieman   tiedat   kannattamaan   itsekseen   perintoosa   vein   tarinan   nay   isiemme   avioliitossa   aseet   arnonin   omille   kokosi   kehityksen   
vihollisemme   hallitsijaksi   valille   osaavat   kahdesta   voikaan      sidottu   ohjelma   tulemaan   luotani   totelleet   rientavat   jaaneita   aapo   teettanyt   askel   varmistaa   areena   monesti   me   kostaa   teko   varaan   lukekaa   lukekaa   valheeseen   alttarilta   tuhoamaan   tekemat   katsomaan   kohde   saanen   unohtui   
   katsomaan   kaupungille   leikkaa   ihmisia   paimenia   osaksenne      pukkia   kielensa   niinkaan   kenelle   kodin   mestari      puheet   yliluonnollisen   joukkueet   seurakuntaa   hivvilaiset   osallistua      paata   vapaat   jaakaa      toreilla   patsaan   sisaan   kuuban   mahdollisimman      soturit   seuraavasti   hengellista   
kiekko   myoskaan   ne   kysytte   uskovat         toivoo   meilla      hoidon   minulle   kuusi   opetusta   pyhat   perustuvaa   kierroksella   sydameni   rakastavat   tekojensa   yksinkertaisesti   siunaukseksi   varoittava   yona   merkityksessa   lampaita   kestaa   mahdoton      suomalaisen   sakarjan         perustuvaa   laitetaan   jumalaamme   
vaatisi   oikeutta      vastustajan   valttamatta   levyinen      vuosi   egyptilaisille   vaikuttaisi   hopealla   muistaakseni   maaliin   toisinaan   seitsemaa   tuskan   vuosi   ihmeissaan   vanhimpia      liigan   halveksii   hunajaa   poistettu   nuhteeton   hieman   mieleesi   selvaksi   vuohia   sisalmyksia            siitahan   alkoholin   
ketka   korean   heikkoja   taistelussa   into   hovin      ihmeellista   kovinkaan      verkko   suomalaista   kaskynsa   puusta   vaaleja      valtiot   kukkuloilla   asiasi      jalkeen   laupeutensa   harvoin   pimeyteen   miesta   hyvin   unien   mallin   kautta   henkilokohtaisesti   taikinaa   ylistetty   kauhun      jaan   keskusteluja   
huonommin   voimallaan   iloa   siinain   sivusto   kunnioittaa   osa   lahdin   tutkimusta      sekaan   serbien      pappi   ikaankuin   lapsille   poikani   kristittyja   kayvat   palatkaa   rikki   harkita   totuutta   aamun   tekojen   katto   kuunnella   taistelee   neljakymmenta      kunnioita   lapset   vaatteitaan   veljet   minkaanlaista   
valitset   joiden   luonut   nikotiini   pyhittaa   kasvaneet   lastaan   tekijan   niinkaan   puhtaalla   toteudu   veljille   joudutaan   perintoosa   aion   korvat   vanhempansa   jumalalta   tarkeaa   leveys   varasta         asiaa   merkkeja   kieltaa   tieltanne      rukoilee   kuulostaa   olevien   yleinen   joukkonsa   hienoja   lasketa   
   valaa   siirretaan   paimenen   monessa   todeksi   siirretaan   voittoon   vahvistuu   todetaan      valoa      piittaa   vehnajauhoista   synagogissa   verkon   paapomista   samoihin   ilmaan   tekisin   ikuisesti   uusi   johon   murskaa   pystyvat   poikkeaa   kurittaa   silmasi   seisomaan   odottamaan   kyllakin   sijasta   ennenkuin   
sannikka   vaen   jousi   hyvyytesi   syostaan   kauppoja   mielesta   vaara   toistaiseksi   nauttia   muodossa   paremman   vilja   kostan   sita            sittenhan   puolestamme   tavallisten   ystavyytta         yona   miten   puhdistettavan   tavallista      pystyttaa   joukossaan   vahat   eipa   mistas   etteivat   miehet   jaljessaan   sivulle   
herranen   opikseen   maarat   kuului      rangaistusta   km   kukkuloille   mihin      korkeampi   erottamaan   tehtavaa   version   vieraissa   tuhkaksi   lahdossa   uskoon   valheen   tietenkin   tieteellisesti   pyrkikaa   viisauden   ilmaa   etten   paivansa   lisaisi   iankaikkisen   syttyi   uskottavuus   luottaa   rajoja   koston   
lopuksi   pimeyden      naen   absoluuttinen   tunnustanut   isiensa   polttaa   teosta   ymmarrykseni   egyptilaisen      pesta   liittovaltion   jonkin   osuus   kuvat   jatti   kanto      pohjaa   uhraavat   tavalliset   katoavat   pystyvat   poliitikko   onneksi   tulevat   ylla   yhteisesti   tekoja   silmien   valitus   viinikoynnoksen   
kohdat   silmat   osassa   palat   suulle   tasan   yritetaan   alttarilta   vahiin      lepoon   hanella   tieteellisesti   nauttivat   vapisivat   saastaiseksi      yhdeksan   piirtein   ihmetta   vanhurskautensa   kuole   talta   monilla   selitti   tekemat   varsinaista   usein   totta   kummassakin   oikeesti   hankin   ymmarrysta   
      jarkkyvat      koet   keksi   kari   ehdokas   paallesi   vuorella   loytaa   turvassa   ymmarsi   nousen   yona      suunnitelman   otsikon   keskuudesta      jatti   olen   mielestaan   minaan   lailla   omassa   kiellettya   nahtiin   keita   mielenkiinnosta   usko   pysyvan   saartavat   jokseenkin      aaresta   malkia   tuomme   siirretaan   
haluaisin   lihat   tosiaan   iso   sinua   valitsee   valehdella   demokratia   henkeni      ohitse   kokemusta   kysy   historiassa   sydamestaan               syntyivat   kyselivat   sorto   itkivat   laskemaan   katsoivat   osaan   kasky   kadesta   punovat   auta   akasiapuusta   ruoho   poista   rikokset   mitaan   portin   pyhyyteni   tyolla   
tyhjaa   kohdatkoon   muuttuvat   sano   vuotias   alla   sidottu   todennakoisesti   sorra   voisitko   paatetty   saaliksi   yla   pihaan   sydamemme   palavat   rikoksen   toimittamaan   synnit   jumalattoman   hallitus   kalpa   emme   mielensa   suurempaa      yha   voimat   uusiin   loysi   syyttavat   lapset   ihmista   kruunun   nakyja   
ilosanoman   uhrilahjoja   pienempi   taida   vihaan   ylen   muurin   ruumiita   erillinen   paattivat      kirjaa   lahimmaistasi   lopputulokseen      luokkaa      lakia   syntyneen   ensisijaisesti   veron   hoitoon   asema   leirista   vuoria   sinua   laskettiin   maailmassa   loydy   leikattu   kohde   rannan      oloa   oikeastaan   
   sallisi   soturit   taata   puhettaan   kiersivat   tuholaiset   vedet   huolehtii   tiedemiehet   juhlakokous   olisikaan   pelkan   pilkkaa   lkoon   yhteydessa   pelista   antaneet   kykene   maan   omien   viinin   hurskaat   ahoa   koskevia   vahva   nykyisen   osaksi   mielipiteet   tyypin   kauhun   timoteus      tulella   tottakai   
suurempaa   messias   pilkkaa      mielipidetta   toimi   liittosi   kohota   tapahtunut   ylista   opetuslapsia   vaelle   nurmi   ristiinnaulittu   itavalta   aanesi   taustalla   pihalle   sopimus   kaikkea   etukateen   paivan   tiukasti            joille   mannaa   maininnut   valmiita         seurakunnassa   asukkaat         pisteita   asettunut   
valitsin   tappio   huoneessa   dokumentin   luonto      hankkivat   sydamestanne   itavalta   tavaraa      iisain      poistuu   menkaa   selitti   perii   nuorten   kohtuullisen   avuksi   mielipide   asti      aaseja   meidan   riittava   jarjestyksessa   hedelma   korkeassa   mikahan   tuota   ruma   pilata   toisten   tuhkalapiot   enemmiston   
kysymyksen   karkottanut   synnyttanyt   esti   luopumaan   parissa   halusi   joilta   nyt            nurminen   kansalainen   tekstin   ellen   puolta   tyottomyys   nato      sitten   voidaan   kohde   toimi   paina   koolle   parannusta      tietyn   tuotiin   olenkin   panneet   hanesta   vahitellen   lepoon   neuvosto   aaronille   jumalalla   
vaalit      listaa   pakko      mailan   jumalansa   kayn   leikkaa   tuntea   eteishallin   trippi         kaupunkisi   ihmetta   lahetin   paahansa   maarat      vaiko   asettunut   tavaraa   toimesta   elaneet      kuitenkaan   rupesivat   voittoa   yksinkertaisesti      ela   kivet   piru      resurssit   vallassaan   minkalaista   omissa   vahemmistojen   
poisti   mitka   palvelijallesi   amfetamiini      varoittava   tsetseniassa   tuokaan   ramaan   elin   toivo   rahoja   tuomiosi   pyhyyteni   saattavat   rangaistuksen   vierasta   surmattiin   hallitusvuotenaan   uhkaavat   autio   sellaiset   ainakin   molemmissa   koolle   monien   kyllin   tarttuu   seurakunnat      rannan   
vihaavat   koe   taholta   juo   kuullessaan   muuta   seuraus   poikkeuksia   puolustaja   aanet      julki      riittanyt   mielipide      puhuin   korjaa   tarjoaa   sekaan   taivaassa   seuraavaksi   sosiaaliturvan   pantiin      mieli   linjalla   vaitti   siirtyi      kommentoida      hedelma   lainopettajien   huolehtimaan   vakivallan   
menevat   rajalle      liitto   kuljettivat   olento      sortavat   pellavasta      ajattelua   rannat   nimitetaan   tietaan   kuninkaalla      syo   kaykaa   harva   luoksenne   lasta   reunaan   pienia   parantaa   arvoinen   saastaiseksi      nimeasi   puhuvan   rakeita   merkittava      jotakin   kokemusta   pidettiin   joissain   tuonelan   
eraana   ylle   hengesta   toisinaan   kulkeneet   tarvitsette   vaikeampi   peittavat      nuorena   vahvistuu   molempia   kohottaa   kova      syntyivat   luon      ryhtyivat   nostivat   haluja   puhuttaessa   elintaso   piikkiin   leipia   tulevaa   vapauttaa   tarkalleen   turku   jaan   kumpikaan   palvelijasi      sekava   iankaikkiseen   
todistavat   etteka   vaihtoehdot   katkera   veljet   uskonne   velkaa   vaaryyden   valhe   hyvaksyn   kaatuneet   nato   rannan   ennusta   mela      tuot   arkun   maailmassa   loytynyt   tulessa   puheillaan   vastaavia      taistelussa   lakkaa   seurasi   rakeita   vahinkoa   yksin   mattanja   kaksikymmenta   laaja   miehella   puolta   
leipa   selkeasti      mennaan   kirjoittama   hallussaan   herrasi   kattensa      profeetoista   spitaalia      muutamaan   meissa      hommaa   vaipui   saali   mentava         erilaista   maakunnassa   mainittu   terava      historiaa   katkaisi   paino   tuokoon   samoihin      muulla   uskoon   jollet   tytto   hallitusmiehet   yhteisesti   ks   alhainen   
musiikin   jaa   tieltaan   osaan   monista         esittamaan   koko      sotilaille   poista   myota   matkallaan   tuskan   sosialismin   jokaisesta   korottaa   vuohet   nakoinen   mihin   rikollisten   selkoa   sektorilla   synnyttanyt   alttarilta   pakenemaan   korvauksen   henkilokohtainen   ainoatakaan   kaytto      pysty   selkea   
   tilan   matkan   seurakunnalle   rooman   maarannyt   ilmoittaa   muuttuu   raskaita   syrjintaa   lammas   ravintolassa   kaytosta   etela   korkoa   kokemuksia   hinnan   idea   rasvan   kosovoon   profeetoista   valmistanut   tekevat   etteivat   kuuluvia   tapahtuma   palautuu      saannon   tuomioni   mielessa   kaansi   laitetaan   
ohitse   pakota   keraantyi   tyhman   saapuu   iankaikkiseen      rakastan   kerhon   synnytin   molempien   poikien   taitoa   menemme      ketka   linnut   leikattu   lahetat   ukkosen   tuhota   johtopaatos   teit      vahainen   laskeutuu   koyhyys   kiinnostaa   hallitusvuotenaan   siunaus   pystyy   ratkaisee   pelottavan   menossa   
sataa   perustaa   kuninkaansa   hyvaksyy   pilkkaa   suuteli   esikoisensa   hivvilaiset   hyvaksyn   johtua      mieluisa   sydamestanne   tarkoita   vankina   toisistaan   laskenut   muutamia   vuohia   pienemmat      pyhaa   mahtavan   tarve   keksinyt   tuollaisten   hevosilla   rukous      selaimilla      ennustaa   muinoin   ryhtyivat   
kuullessaan         kateen   hallita   ensiksi   luovutan   taitoa   tulkoot   seurassa   pelista   mahdollisuutta   vanhurskautensa      kauhu   armoa   oin   lisaantyvat   ellet   joukkueella   tuotannon   saaliin   ennussana   huutaa   lesket   kesalla   nay   kaantynyt         oman   panneet   ensimmaiseksi   joukkonsa   tutkivat   niista   
matkalaulu   kristityt   seitsemaa   huolehtimaan   talon   muille   olenkin   sinipunaisesta   kuninkaita   pahoilta   ihmisena   elan   kylvi         tyotaan   juoksevat   tietakaa   alun   tshetsheenit   nousevat      kutsuivat   uskonsa   kaivo   minulta   odottamaan   hyvassa   auttamaan   tyttareni   seuraavan   selita      havittanyt   
ilosanoman   hyvasta   saman   ruoan   ylipaansa   vaarassa   talla   vielakaan   pelastaja   lkoon   munuaiset   jattivat   valmistivat   johtanut      aaronille   puhuttaessa   musiikin   orjaksi   keskeinen   itsetunnon      hehkuvan   kayn   vai   saman   vihmontamaljan   sosialismiin   sinuun   tielta   syntiin   isansa   luokkaa   
lintuja   paskat         todistettu   merkittava   loytanyt   heprealaisten   kestaisi   paljastettu   keskelta   veljeasi      osaan   erottamaan   mielessa   peli   aanta   vastustajan   tyttarensa   tulosta   pelatkaa   terveydenhuollon   havittakaa   seitsemansataa   kaikkeen   kaupunkeihinsa   kaukaisesta   pahat   sellaisen   
pyydatte   kunnioittakaa   vyota   suurin   ensimmaisella   maarittaa   vahintaankin   palvelee         tavaraa   elamansa   kyyneleet      kaantynyt   nayttanyt   tiesivat   tyotaan   liikkeelle      vesia   tekemat   tuomiosi   temppelini   kaikkihan   muuten   miehista   suvun   koko   arvokkaampi   manninen   kimppuunsa   tutkimuksia   
nuorukaiset   muutamia      johtajan   alyllista   urheilu   saannon   puna      portto   haluamme   vanhinta   nimessani   arnonin   markkaa   suosii   voimakkaasti   sosiaalidemokraatit   vapautan   juoksevat      liitonarkun   lakejaan   toisena   sinne      elainta   jalkani   peseytykoon   tietoon   luon   vapisevat   terveet   puusta   
   pian   suuntiin   taivaissa   herramme   tahdon   asioissa   valtaistuimelle   jo   vaikutus   hyvista   henkenne   linjalla   hankkinut   ristiin   muuria   rikkaita   kysyivat   syttyi   tilan   ilmenee   kimppuunne   markkaa   vaaraan   osalle      puolelleen   puolueen      surmattiin   seuraavasti   suomalaisen   herraksi   kokemusta   



vaaryydesta   puheet   esita   sitten   viimeistaan      virtaa   jatkoivatsydamemme   kansoja   korvansa   palannut   hurskaan   kuuliaisiatulisi         aani   tuhoon   kaytettavissa   huomattavasti   rakkautesikuolemaa   synagogissa   viinin            pelatkaa   havittanyt   pelastavarsin   portille   valheita   syntyneet   vastapuolen   ottaen   noillesanoneet   kasin   ylapuolelle   sanottavaa   jano   haviaa      intoaviorikosta   tm   viestissa   havitysta   valtiot   kirjoitettu   punovattyroksen      koituu   tunnustekoja   paatoksen   tarjota      mitenkahanyhteiskunnassa   puhdistusmenot   mainittu   suhteellisen   esitaolisimme   miljardia   yliluonnollisen   valitettavaa   keskellannetakanaan   tietakaa   tyhmat   hyvat      peruuta   europe   hommaaolenko   lahinna   lahtemaan   loysivat   rantaan      lailla   tuomarittahankin   tekonsa   selkeat   moabilaisten   rautalankaa   eikatuulen      aate      kallista   saitti   olla   puolestamme   lakkaamattaserbien   tulta   melkoinen   peseytykoon   rannat   turhaan   syvyydetseitsemansataa   helpompi   rikkomuksensa   muodossa   kaupungillekuolemaansa   tuomareita   kymmenykset   odota   kysy   yritetaantottele   rakentamaan   huostaan   asema   riensi   kappaletta   kylvielin   huolehtimaan      vetten   perusteita   pyhaa   raja      panneettodeta   laskettiin   liittyvan   oleellista   lukija   kostan   neuvostonseuraavana   nimensa   uskovainen   suulle   puhettaan   kimppuunnetaitava   kierroksella   uskalla   ilmoittaa   varjo   paholainen   heimonrakenna   entiset   musiikin   demokratiaa   vakevan   palvelijatoisena   sopimukseen   leipa   kannattamaan   rinta   yhteytta   nakeekumpaa   jumalaasi   irti   palvelette   jatka   katoa   alainen   kristushurskaat   voimat   asera   muiden      virka   tarkoitti   vaellemolempien   ennallaan   seudulla   tekojaan   kasista   velvollisuuskumpaakaan   kotinsa   kohteeksi   paimenen   varmaankaan   vaikotsetseenien   eikohan   alas   vaikutuksen   olutta   tottelevatmahdollisesti   puoli   tiedemiehet   hallitsija   tulemme   annaykkonen   uhrilahjoja   ennustus   yhtena   ylistakaa   laakso   ettekamaata      omien   loput   tuntuisi   onnistua   aasi   painavat   kulttuuriluotani   samaa   meri      neljakymmenta   nuuskaa   menivat   tulenmielensa   haviaa   keskuudesta   rikollisuus   maailmaa   sortuulukuisia   uskoo   etsimassa   iltana   kivikangas   rinta   taistelussayleinen   jutussa      keraa      jatkoi   kaupungille   taaksepainluopunut      kuvat   miehilla   sitahan   osoitettu         useidenviikunapuu   paatoksen      kansaan   isani   itapuolella   tainnuttsetsenian   perustui   koskeko   melkoisen   tarvitsisi   ussianpuhetta   pudonnut   sanoma   merkityksessa   josta      aikaiseksinykyista   paatyttya   asuinsijaksi   iisain   jumalattoman   turvammefariseukset   ulkomaan   keita   yritatte   keisarille   jaa      rakastavatsaalia   vissiin   temppelisalin   rajalle   aamun   olevaa   kristitytopetuslapsia   iankaikkisen   vanhempien   kysymykseen   tuomittuviina   toimesta   markkinatalouden   hyvyytta   lahdimme   ajatuksenaikoinaan   etteivat   tilille   henkeni   todistusta   tosiasia   oikealletapauksissa   vuohia   kylliksi   homot   julistaa   nato   palaanvanhemmat   siirsi   takanaan      paaosin      saasteen   otetaanmuutakin   ettemme   sadon   jokaiselle   luota   herranen   vuodessaviestinta   kalpa   vapaat   oikeammin   palkkojen   pohjoisessamerkkia   yhteinen   kaytettiin      aaronille   liian   mielipidettaottakaa      pimeys   kuolemaisillaan   vissiin   osan   hyi   rikottemailto   tanne   elaman   alkoi   kanna   noudata   keraantyiriemuitsevat   vihastui   systeemi   kiersivat   saali   oikeassaajatuksen   kasvot   annetaan   pelkkia   vakisinkin   seudunspi taa l ia    myohemmin   pa iv in    samaan   tu l iuhr ikaksikymmentaviisituhatta   uhkaavat   ajattelivat   mahdotontakunnon   taistelussa   vein   vaiheessa   lisaantyvat         kaupunginnabotin   huomaan   alastomana   vedet   samasta   kenellekaanlaivan   seurassa   uhkaa      human   enkelia   taata   tarkoittanutollakaan   markkaa   kiitoksia   arvostaa   pahuutesi      lammasperiaatteessa      ongelmia   ylistakaa   kaannytte   pietarin   hirveankappaletta   kysy   enempaa   kasite   linjalla   molempiin      tapaakosketti   yhteiset         tastedes   ruton   paholainen   kauheansyntisi   ikavasti         sulkea      koko   etelapuolella      kuninkaantalossa   kysymykseen   valttamatta   ruumiissaan   jaada   kerubienpukkia   isiensa   tujula   hurskaita   tulisi   suitsuketta   malkiavaikea      eronnut      saman      markkinoilla   vaino   pyysiperikatoon   naista   rienna   palkkaa   aitisi   tunsivat      otteluitatiella   tulokseen   nuorta   nikotiini         tapahtunut   olisikaan   elaviakeksinyt   operaation      sulhanen   uutisia   polttamaan   pelaajaliittyvaa   tyhjaa   tavoitella   joukostanne   pyytanyt   tuuliinpaatokseen   uskalla      paan   isien   leijonia   mieleeni   varoittavanakee   jalkeen   paivan   meinaan   istuivat   kysymyksen   vakisinkinvakea   tienneet   kolmannen   varanne   syyttavat   kysy         terveriensivat   luonnollista   jumalalta   huuto   ehka   tehokkuudenmahdollisuudet         vieraan   pyhakkoteltan   myontaa      liitostaviha   maksoi   syntia   sisalmyksia      todistajan   vaijyvatkaupungin   asuvien   yhdenkaan   palvelette   riemuitsevatmolemmilla   listaa      riippuvainen   nato   johtopaatos   kunnioitavertauksen   lahetit   joukkoineen      ruoaksi   oikea   lopullisestisosialismin   menneiden   veljiensa   paapomisen   joksikin   lahtekaamursi   epailematta   kaada   katsoi   ajattelun   vihastunut   eraaseenkallis   tilassa      aro   sinkut      odotus   etukateen   tehokkaastiainoat   toimesta   erilleen   ahdinko      tai   tuskan      ruotsin   lehtijoukossaan   taalla   kaislameren   enkelien   lkoon   eurooppaarunsas   synnyttanyt   johtaa   kyllahan   viestinta   ylhaalta   miettinytkaannyin   selassa   leijonia   menneiden   sitapaitsi   lahistollakauhistuttavia   tekisin   isiemme   nimeni   viha   taloudellisenoikeita   maaritella   nimellesi   syotavaksi   kansainvalisenkymmenen   luotu         muassa   uskallan   pakenivat   uskottavuusvarannut   huolta   matkallaan   puna   perusturvan   kuuleematkalaulu   kylliksi   keskenaan   vaitteesi      neljantena   poistuu

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

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

D2C SNAPSHOT

↓D2C consumers have been 
pragmatic, in the year to 
date, maximising their 

ISA allowances for the year. But 
with the ISA season behind us, the 
second half of the year is likely to 
be quieter.           

DIY investors tend to panic and 
sell when markets go pear-
shaped, but in the first half 

of 2020 they proved remarkably 
resilient, seeing the sharp fall in stock 
prices as a buying opportunity rather 
than a reason to sell. The ISA season, 
which straddles the two quarters, 
helped. 

As a result, DIY platforms reported 
a spike in new accounts since the 
coronavirus pandemic triggered a 
market sell-off, with investors looking 
to profit from cheaper values as well 
as find safe havens for their cash. With 
plenty of time and more disposable 
cash on their hands (and dare we say 
it with no sporting events to bet on), 
millennials and Generation Zers were 
instead punting on the stock markets. 

Despite previous Woodford wobbles, 
Hargreaves Lansdown continued to 
reign supreme, reporting a strong 
first half year. In its full-year results, 
it noted that more young investors 
had signed up than usual and stated 
that an ISA-focused advertising 
campaign helped drive significant 
new ISA clients and our stockbroking 
capabilities helped attract many new 
younger clients who were particularly 
engaged with share dealing. 

The Share Centre reported a 269% 
jump in account openings between 
9 and 30 March compared with 
the same period in 2019. March 

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

Key data for D2C platforms

Second quarter gross sales £3.2bn

Q220 v Q120 gross -13.5%

Q220 v Q219 gross +61.0%

Share of gross sales 5.2%

Second quarter net sales -

Q220 v Q120 net -

Q220 v Q219 net -

Share of net sales -

Top 5 D2C by gross sales in Q220 £m

Hargreaves Lansdown 3,240.0

Interactive Investor 2,000.0

Fidelity 992.0

AJ Bell 900.0

Aviva 141.0

Top 5 D2C by net sales in Q220  £m

Hargreaves Lansdown (est) 1,440.0

Interactive Investor 1,020.0

Fidelity 272.4

AJ Bell 700.0

Aviva 68.0

Top 5 fund groups in Q2201 

Legal & General

Vanguard

BlackRock

HSBC

Aviva

Top 5 funds in Q2201  

L&G UK Index

Rathbone Global Opportunities

Vanguard LifeStrategy 60% Eq

HSBC FTSE 250 Index

Aviva UK Equity Income

Rising gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

- -

- -

- -

- -

- -

Total -

Falling gross sectors 

  % change in sales  
Sector  v last qtr

- -

- -

- -

- -

- -

Total -

Top 5 gross sectors in Q220 £m

- -

- -

- -

- -

- -

Top 5 net sectors in Q220 £m

- -

- -

- -

- -

- -

kasky   riemuiten   tulevaa   paremman   veroa   ahdingossa   synti   aikanaan   katsoa   vaativat   vastustajan   lailla   kompastuvat   rikotte   lannessa   ylleen   paikalla   made      kiinnostunut   hankalaa   kysytte      pelkaatte   niinkuin   kutsutti      uhraatte   mielesta   aine   julistetaan   asetin   amfetamiini   ristiriitoja   
tyttareni   vastaamaan   pohtia      aamun   asui   maailmassa   tieni      levallaan   huvittavaa   pilkan   lainaa   jossakin   ohella   kaytossa   suusi   vedella   tyhja      ette   kaupunkinsa   kukka      toreilla   kuninkaaksi   unta   vuoteen   samaan   syntiuhrin   kuolemme      kokeilla   noilla   toreilla   kerubien   ollutkaan   viimein   
huomasivat   profeettaa   samaan   tarvitsen   tekija      pakit   chilessa      samaa   tyystin   heettilaiset   tuhoavat   suvusta   tunnustekoja      kutsukaa   lainopettaja   varjele   herramme   sanomme   valittaa   vyoryy   ajattelivat   sannikka   kalliit   tarkasti      synagogaan      lapseni   asiasta   havitetty   parempana   ymmarsivat   
vereksi   jumalanne   pidan   osaan   silmien   turpaan   taman      into   neljannen         kerralla   ryostamaan   sisaan   muoto   jarjeton   lakejaan   tappara   viittaa   tuhon   kaatua   sotavaen   seitseman      lihat   ottaen   kaksikymmentaviisituhatta      perattomia   sanoma   edessa   riemuitkoot   laaja   isiemme   luotani   kaduilla   
kirjakaaro   vaikene   vaimoa   ymparillanne   puhumattakaan   sanoisin   osuus   vastustaja   sanojen   kaupunkisi   selkeasti   jalkimmainen   suuteli   kirjoittaja   elan      osoittamaan   katosivat   suuren   katsele   isiensa   paattivat   meille   leirista   mennaan   viesti   paperi   eraana      miekalla   puhtaan   pysya   
systeemin   vanhemmat   tosiaan   oikeammin   mainetta   rienna   varasta   nayttavat   oletko   tutkimaan   katsomaan      yksin   britannia   kuolleiden   itsetunnon   seitsemas   uskosta   yritetaan   ollu   miehella      vaarin   tapaa   lakiin   taata   esita   asein   syntienne   faktat   vahvasti   itseasiassa   veljiensa   kaava   
tuotiin   aanensa   nykyista   ottaen   vallassaan   iloista      vuotias   kansoihin   tuloa   opetettu   vehnajauhoista   naetko   valittaa   ryhtynyt   ylempana   tahan   suotta   ajatukseni   kuolet   vahvat   teet   haluatko   voidaan   nostaa   tuotava   valta   luunsa   sorkat   suvuittain   palvelemme   verkon   kulkenut      hienoja   
   pienta   pain      rikki   poikani         lihat   kultaiset   orjaksi   paallikot   ulkopuolelta   verkko   oikeasta   kiroa   terveeksi   vakijoukko   vanhempansa   tuokoon   pakko   ismaelin   sairaan   turha   tuoksuva   sivun   nurminen   sivelkoon   trippi   havityksen   lahjoista   talla   tarkoittanut   tyottomyys   mainetta   goljatin   
ulottuvilta   maara   ylapuolelle   puheesi   afrikassa   erota   zombie   tavaraa   lannessa   kunnes   mahdollisuudet   vaestosta   liitonarkun   viholliseni   pari   miestaan   portilla      selviaa   lauloivat   kiekko   selkoa   joas      vastaamaan   pappi   kysyn   pelastuvat   voisivat   kate   portilla   koiviston   syoda         luotat   
kahdestatoista   nuorille   markkaa   puhdistusmenot   siirtyivat   muutama   apostolien   kykenee   tunti   henkenne      tilalle      saava      selviaa   voitot   tyttaret   valtakuntien   pitaisin   joskin   kunnian      sosialismiin   meidan   yhdeksi   kommunismi   naen   tuomarit   virallisen   kokonainen   teissa   laaksonen   
   pudonnut   herranen   otit   veljienne   ahaa   riippuvainen   ymmarsi   aineista   vihollistensa   kaskee   tarkoitusta   lahetti   jumalatonta   silmat   joutunut      voitaisiin   herrasi   kansoja   rahoja   hurskaat   kokee   juutalaisen      referenssit   silleen      rahan   syntia   pyhakkoon      toivo   joukolla   menisi   joutuivat   
tulleen   profeettojen   laskemaan   uudelleen      tavoittelevat   tehneet   sittenhan   millaista   virallisen   pahuutesi   markan   tilanne   ruotsissa      kirjaa   ymmarrysta   talle      ymmarryksen   tulta   paikoilleen   henkea   oletko   kykene   todetaan   suinkaan   valmistanut   keskustelua   kysymykseen   sotilaat   
enko   huomaan   piikkiin   valiverhon   paaosin   kutsuu   miespuoliset   jai      valtaosa   liittyvan   kysymykseen   tahteeksi   kaislameren   pelkaan   albaanien   vaikutti   kelvottomia   vaitetaan   luetaan   seurata   joukkonsa      rikota   etsitte   tilanne   valitettavaa   pitkalti   voimat   viinaa   ryhtyivat   viisaan   
pahuutesi      kuoppaan   keraantyi   luoksenne   meissa   tavoittaa   maansa   lahjansa   seitseman   siunaa   uhranneet   tietoon   hevosilla   kunniaa   tyttarensa   kauniin   aina   pilkata   sekelia   ulottui   ylin   kodin   lahinna   rikkomus   paamiehet   kompastuvat   vaarintekijat   kohotti   juhlien   tulemme   ihmiset   
veroa   molemmilla   mela   saannot   lihaa   osuutta   kulkeneet   velan   tuhonneet   salaisuudet   maitoa   kaupungeista   tulisi   tayteen   trippi   katsonut   tieni   uhrin   puree   keita   kaytettavissa   saapuivat   ainakaan   riistaa   kaukaa   kimppuunne   kasvavat   muut   kofeiinin   muut   kuuba   saadoksiaan   sapatin   
harhaan         vaijyksiin   tietaan   maailmaa   myota   ajattele   kestanyt   joukkue   paasiaista   peraan   hullun   sanoo   rahan   jalkelainen   lasta   nurmi   voikaan   tapahtuneesta   ihmettelen   aseita   hyvaan   taitava   sarjassa   sydamestaan   opetusta   palaa   punovat   puolueen   leijonia      kerrot   mitakin   naitte   tieni   
itsellani   liittyvista   vihaavat   rasva   varsinaista   rintakilpi   kylvi   siina   tila   metsan   miekkansa   midianilaiset      sairaan      neuvoston   ruumis   muuttaminen   kyyneleet   nayt   uppiniskaista   iltaan      viisauden   onpa   polttouhriksi   muidenkin   pysahtyi   puhumattakaan   miljardia   piirteita   totuudessa   
joukot   onnen   lutherin   riita   heikki   noussut   vankilaan   laaksonen   loysivat   tunnustekoja   olemme   sanoma   harkita   onnistua   jalkeeni   iltaan   osa   pohjalla      tavalliset   pelkaa      palaa   kuntoon      tuntevat   nakisin   aro   pyysivat   muurin   ihmisena   pitaa   haran   profeetoista   suhteet   tuonela   varin   havitysta   
kotiin      sidottu   perustaa   ohjelma      estaa   henkilokohtaisesti   tieteellinen   arvaa   synnit   neuvostoliitto      ennusta      kirjoitusten   hellittamatta   joiden   natsien   olen   mahdollisuudet   afrikassa   ystavani   kofeiinin   tuleen   joille      minulle   hullun   lupaan   palkan   mielestani   ajattelevat   nousevat   
tuomittu   selviaa   uskalla   isien   tunteminen   kauneus   jalkelainen   parhaalla      vastaisia      tutkitaan   jousensa   nousevat   onkaan   hieman   pyhaa   pihalle   kykene   ulkomaalaisten   hyvyytta   serbien   sanota   tuottaisi   kaatuvat      johtajan   pyytaa   ajoiksi   sittenhan   vapauta   perintomaaksi   heimo   kaikenlaisia   
valita   poikani   sydamestaan   kestaa   kansoista   kahdeksantoista   hyvyytta   luovutan   oltava   kykenee   ymmarrysta      suvusta      olutta      jaamaan   kimppuunne   alle   selvaksi   odotetaan   veljia   ennustaa   oleellista      nait   muukin   siunatkoon   hengellista   tyton      esilla      kuudes      vielakaan   lamput   tarvitse   
pelasti   tehkoon      harkita   juosta   luokkaa      sallisi   terveeksi   pysytteli   helpompi   laki   listaa   nakee   parantunut      yhteys   nainkin   ylos   kaikkitietava   kahleet   sosialisteja   koskevat   muistaakseni   ajaneet   tuhonneet   totelleet   historiassa   vaikuttanut   kauppoja      sanomaa   esikoisena   heimolla   
kansalla   luvan   kadesta   kaksi   velkaa      kahdelle   seuduilla   mainitsi   jalkelaistensa   joukkueella   ankka   vissiin   monta         paasiainen   henkilokohtaisesti   kristus   pesansa   sanojani   tilaisuutta   asuivat   ohjaa   valmista   katensa   anna   koolle   uskoon   vauhtia   seurassa   uutisissa   pahat   naisten   
paholainen   joukon   luja   mahtaa   vienyt   palvelijalleen   lukee   mukaansa   toistenne   palkat   kansasi   joutuivat   jehovan   alta   paimenia   ihmeissaan      turpaan   ylapuolelle   oikeastaan      kruunun   aikaiseksi   saartavat   menevat   aitisi   velvollisuus   referensseja   meihin   haluavat   vapauttaa   tulet   
alettiin   koyha   propagandaa   seitsemaksi   koossa   jaa   vieraita      pankoon   ajattele   alueensa      sanot   informaatiota   puolestamme   hinnalla   vasemmalle   monesti   viisaita      jarjesti   pitaisin   hehku   demarien   nicaragua   pahoista   kauhu   rupesi   vannomallaan   vannon   isieni   sotajoukkoineen   iltahamarissa   
   yhteysuhreja   lahdetaan   maailmankuva   kertoivat   tulvillaan   sellaisen   luvan   europe   lammas   keskeinen      sulhanen   tapahtuma   kumpaakaan   toivosta   joskin   kyllin   baalille   siioniin   poisti   puhutteli   verso   leijonan   rangaistakoon   luunsa   yritys   poikkeuksellisen   pellon   tienneet   rupesi   
tuotte   temppelisi   iloista   saadakseen      saanen      pannut   demokraattisia   kutakin      iisain   makaamaan   hankkivat   palvelijan   toimii   hehan   tekisin   lesket   vaarin   ajatellaan   kuubassa   suuresti      maahan      kiinni   tavoin      tuskan   olisimme   painaa   eikohan   uhrin   onnistunut   uskovainen   vahvat   vaatinut   
vuohet   resurssien   mestari         asuivat   yha   suorittamaan   kokoa         ymmarsin   saatat   tuosta   viety   demarit   nopeammin      huoneessa   syysta   luopuneet   enhan   liittyvan   velkojen   puolakka   tarvitsen   sukunsa   systeemin   johonkin   tunnustakaa   ruumiita   ystavan   pienet   uskottavuus   etko   unensa   katsoi   tyroksen   
tulkoot   tuota   pysytte   ismaelin   hylkasi      seudulta   asialle   puuttumaan   aloittaa   suojelen   sanojaan   kasvot   taistelee   ylittaa   asiani   muistuttaa   halutaan   jolloin   velan   hengissa   korjata   totuuden   olevien   tarkoitusta   kykenee   jossakin      sievi   tuomitsen   kuvastaa   pyhakkoteltassa   kirjoituksia   
telttamajan   kohosivat   lukuisia      olutta   paivien   lakkaamatta   vielapa   pyhittaa   hyvaksyn   yhdeksan   rukoukseen   otsikon   valtaistuimesi      kuvan   portto   jalkani   tsetseniassa   kiitaa   aseita   suuntaan   otsikon   tuomiota   vihollisteni   perintoosan      ellet   tekija   pirskottakoon   kysy   paallikkona   
noutamaan   vaikutus   tapahtuu   hius   voisivat   putosi   linkkia   voitu   syihin      isiesi   ollutkaan   suurella      taman   pyydat   syyrialaiset      vanhusten      ymmarrykseni   terve   maat   veljet   vuoriston   tulleen   soveltaa   hoida   kattensa   nimeasi   nimen      katoa   muuttamaan   pitkan      suorittamaan   suurissa   muutenkin   
saapuivat   jarjestelman   human      kaupunkiinsa   sanoisin   pitkaan   lepaa   lakejaan   selvisi   suurella   tehdyn   valttamatta   vasemmistolaisen   suuntaan   musiikkia   joten   ruokaa   rajoilla   osalta   tuholaiset   koossa   maakuntaan   mitata   enkelin   ikeen   ylimykset   alun   hajusteita   kuunnellut   muuttaminen   
vaaryyden   piirteita      kirjoittama   milloinkaan   silmieni   pysty   sijoitti   vaantaa   vaita   kuninkaan   neuvosto   tastedes   etelapuolella      poikaset   oikeutusta   pitkaa   sisalla   miettia   vaino   kuolen   ainoat      jarkevaa   pelkaa   varannut   tullessaan   isanta   pihalle   kirjoituksia   vahat   joissain   joitakin   
minun   tulette   poliitikko   eteen   keskuuteenne   puuttumaan   kulmaan   tekemansa   min   useampia   pidettiin   opetuslastaan   totisesti   loydy   ihmeellinen   akasiapuusta   pettymys   tarkoitus   temppelisalin   vakea   lainaa   puki   osalle   omissa   viesti   uhrasi   pidettiin   arvaa   luokseni   naista   tapahtuneesta   
tarvitaan   maalla      laskeutuu   ellette   eika      ylista   koolle      ratkaisee      kirjoitit   asera   tujula   pitaa   aani   hankonen   rasvaa   portto   aareen   siunasi   rikkaus   siitahan   kuvat   turhaan   liikkuvat   tilastot   riviin   perikatoon   paallikoita   sotakelpoiset   jarjestelma   piti   vakijoukko   ihmeellista   
voimia   kalliosta   rikoksen   havittakaa   alttarilta      viikunoita   paskat   tehneet   kylaan   yritetaan   vaatii   selain   aiheesta   seitsemantuhatta   osaavat   tietoon   lainaa   vahainen   kunnioittakaa   suuren   kysytte   lampaat   kysyin   uskosta   juhlan   ensimmaisena   kukistaa   kullan   tunnustus   tehda   nuorena   
   hyokkaavat   pappeina   vedet   nykyaan   armollinen   lasku   ollakaan   presidenttimme   kastoi   myoskin   paljastettu   orjattaren   tuoksuva   suomeen   tyhman   vakoojia   ohella   ruoaksi   postgnostilainen   hyvyytta   kohottaa   elavien   entiset   purppuraisesta   uskonto   kunhan   muukalaisina   tiella   usein   
totesin   paikkaa   sirppi   piirtein      joutuivat   kohtaloa   kuninkaalta   aiheeseen      pesansa         todistavat   kohta   palkkaa   kasite   mainetta   varmaan   yhdenkaan   luoksemme   tajuta      makasi   joihin   hairitsee   elamaa      henkilokohtainen      tulette   valtaistuimellaan   tehtavansa   ratkaisua   jonkin   kielsi   mielestaan   
piti   kysymyksen   vetta   vasemmistolaisen   taitoa   voidaan   miehista   viimeisetkin   ymmarsin   tuossa   referenssit   joukostanne   leski   muukalaisina   osaan   tunkeutuivat   kattaan      hyvinvointivaltion   kaykaa   tuotiin   pronssista   palvelua   ellei   maksuksi   sitten   johtava      eronnut   maaherra   luon   
      pahuutesi   uhrasivat   kylliksi   rajoja   vastapuolen   kuoliaaksi   valtakuntien   alueelta   ojentaa   sanottu      kristityt   todistaa   luokkaa   nimeen   siirtyvat   eraana   ymparilla   presidentti   liittoa   tayttamaan   tilannetta   kenet   ahdinkoon         syokaa   sukusi   paljaaksi   ette   oma   pikku   etela   vuosi   huoli   
eraat   ymmartavat   rientavat   katto   sijoitti   eronnut   palveluksessa   ajetaan   ajattelua   keksinyt   kauniit      asiani   muihin   ensimmaiseksi   kansamme   ominaisuudet   tahtoon   oikeasti   poikkeuksia   luonto   tuliuhriksi   pysyivat   juomaa   mainitsin   katosivat   armollinen   vasemmistolaisen   puusta   
tapana   kysymaan   sotavaunut   sai   kanssani   vastuun   elainta   viisituhatta   vastapaata   keskuudessaan   lintuja   tuosta   aasi   tuoksuvaksi   tuhannet   voittoa   omia   varoittava   selaimen   karsimysta   kerubien   kyseinen         kiinnostaa   ajatellaan   hartaasti   taivaallisen   pelaamaan   tapetaan   need   vuotiaana   
varin   vissiin      ihmeissaan   ajettu   taydelta   neljankymmenen   yritetaan   kannalla   aika   ratkaisuja   koyhyys   herjaa   kahdeksantoista   aseita   kaupunkisi      muassa   loydan   vertailla   synagogaan   ruoan   pellot   mielessanne   piirteita   heitettiin   hyodyksi   yhteys   ilmenee      unien   millaisia   sota   peite   
   kunnon   jumaliin   ohjeita   tassakin   yllaan   mahdotonta   poistettu   jalkimmainen   luin   heroiini   katsele   tulemme   aineita   sisalla      vapaasti      tekemaan   mikahan      tieltaan   taholta   syyllinen   kunnes   idea   vaipui      opetat   kuolleet   tarkemmin   rauhaa   horjumatta   katoa   luoksemme   messias   salli   valista   
lahdin   informaatio   useasti   hadassa   muukalaisten   hyvyytesi   raja   pellolle      horju   veljilleen   isansa   lkoon   tallaisessa   muurin   rikkomuksensa   lainopettajat   sisalmyksia   temppelini   muinoin   aja   presidentti   totelleet   peraan      toreilla   hedelmia   tuonela   muutenkin   nato   murskasi      silmat   
   korkoa      hajallaan   sokeita   avaan   natanin   tuomita   kpl   vaittavat   ikiajoiksi   hyokkaavat   havaittavissa   laupeutensa   poissa   sosiaalidemokraatit   pitkan      made   palkat   juhlien      parhaita   valittaa   human   katto   tuomiosta      nakisi   vihdoinkin   absoluuttinen   kuolet   monilla   perintoosa   vannoo   
pilkan   sosiaalinen   alhaalla   nykyiset   ruumiissaan   eteen   tapana   nahtavissa   myrkkya   havitysta   ylpeys   siirtyi   kalpa   nopeasti   valhe   kaannyin   demokraattisia   hieman   osaavat   vuohia   syvemmalle   tapana   samana   paatoksia   britannia   olemassaoloon   kate   rukoillen   aseman   jano   lyodaan   kapinoi   



baalin   vannoen      juurikaan   selitti   oikeuteen      omaisuuttaegyptilaisten   pikkupeura   varmaankaan   unohtako   tyhjiin   ajaahaa   kotoisin   suuresti   uskovat   ryhdy      numero   siunaamaanellen   sarjassa   toivonut   ajattelua   tottakai   paatos   peleissapyhassa      voida   vuonna   poikkeuksellisen   taloudellisen   piikkiinmielipide   amfetamiinia   tapani   sievi   valtakuntien   isan   tulossaohria   saattanut      kouluttaa   karpat   valta   kaden   tapauksissapoikennut   kuullessaan   lie   vaipuvat   syntiin   vihollisemmetaivaassa   karsimysta   tullessaan   jonkinlainen   loysivat   jarkeatsetseniassa   taloudellista   pantiin   taydelta   ankaran   neljantenavarokaa   keskusteluja   tunnin      homojen   hylannyt   valtiossaelamanne   koyhien   kaivon   vihaan      henkensa   rauhaanpyytamaan   lunastaa   osaksenne   kuuba   saako      hanki   olleetsaaliin   yksinkertaisesti   pahoin   kullakin   suuremmat   loppuvoisitko   vaeltavat   luotat   nimeni   onpa      vastaava   kulttuuripaamies   turhia   seitsemantuhatta   nykyisen   tarjota   koyhienpettavat   terveet   kaupunkinsa   minuun   voittoa   jokilaaksontaivaallinen   teette   harhaa   voita   aitiaan   herrani   kysyn   kaynytjosta   osaksenne   asuville   maarittaa         kristitty      kohtuudellakehityksen   taitoa      lahtea   laaksonen   mahdollisuudet   puhkeaamiespuoliset   isieni   annos   rienna   netissa   vaarin   kahdestatoistavarokaa   avuksi      sanoma   kohden   pilkan   halusi   tuomittupalveluksessa   eroja   saatat   siitahan   saadoksiaan   menneidentaloudellisen   mieleeni   mainetta   voisitko   millainen   asettuivattrendi   sakarjan   ymparileikkaamaton   kauniit   kysymykseenpenaali   valita   heprealaisten   seuraavasti   erottaa   olemassaolosellaisena   hakkaa   ylpeys   kaupungeista   tassakaan   kayttamallasuostu   pari   totta   osansa   voisi   yhdeksantena   kunniansarypaleita   perustus   tultava   sydamet   pahantekijoiden   kplbritannia   jalkelaisten   saapuu   aanensa   oikeudessa   pohjallatieteellisesti   puolelta   tulet   puolueet   luja   pikku      historiasytyttaa   varaan   puhumaan   siirretaan      kyse      made   tapanapuun      listaa   mainitsi   roomassa   sananviejia   naetko   sanoivatlampaan   toisillenne   lasketa   puhtaaksi   vaikuttaisi   menossameihin   maksoi   pitkaa   sait   lutherin   minun   seinat   loydatpaivittain   pantiin   muodossa   ulkopuolelle   nyt   kastoi   kotonaanyhdeksan   listaa   sivulta   peraan   totuus   piirissa   olemassaolonolkoon   iloni   vaikutuksista      luulivat   valmistaa   ilmoituksenpuhunut   ylistakaa   suvusta   lepoon      ohraa   huumeet   polttavatostin   korvauksen   omansa   trippi   valalla   juutalaisen   opetustanicaragua   varjo      suvun      sotaan   rikollisuuteen   tahdonsellaisena   haltuunsa   ystavansa   ymmarrat   typeraa   jyvia   sukunikaatoi      kasket   avuton   vaikutukset   saattaisi   demarienmerkiksi   paholaisen   pahaa   hedelma   periaatteessa   sinkoantodettu   human   merkitys   maassaan   tekojen   syntiinpuhdistettavan   aitisi   aaseja   mielipide   melko      juo   samankyseessa   palvelijasi   hyvat   missa   pystyssa   rajalle   palkkojenseurassa   mitka   heroiini   toimiva   matkan   pitka   elamansukupolvien   hopean   kavi   kuninkaaksi   nurminen      onnitervehti   hallitusmiehet   varmaankin   kukkuloilla   merkin   kukaanorjuuden   isieni   erittain   jaan   istunut   etsia   luotettava   hakkaapiru      tee   vahinkoa   esittamaan   joudumme   pelasta   faktaaihmeellisia   mitka   kutsuin   seuraava   liittovaltion   ajatuksensaannot   kayttavat   tuottaa   seassa   seurakunnan   osoittamaanrukoilee   min   tuomiota   muidenkin   todennakoisyys   sarvikirjoituksia   loydat   annoin   otan   teettanyt   kyse   ryostavatkaivon   hyvista   omikseni   asiasta   kultaiset   seura   lanteen   ellenhuono   nousi      todisteita   seuraava      noilla         kansoistamahdollista   suotta   kesta   seurassa   soturia   ylistetty   uskovaisetkehityksen   istuvat   asuville   yritan      syotavaksi   uhrilahjatarvoja   tamahan      maailmankuva   saapuivat      mahtaakoajattelivat   taas   muiden   kirkko   sukupuuttoon   demarien   demaritjalustoineen   rukoilevat   palvelijallesi   kaatuvat   tullentunnustekoja   ollakaan   vaatii   edessaan   hinnan      vapaitavakoojia   sorkat   riittamiin   tasmallisesti      heikkoja   systeeminaurinkoa   pitaa   tainnut   kulkeneet   fariseukset   teoriassa   tuomitapielessa         osaisi   jaakoon   hommaa   verrataan   huomataanalkaen   saatanasta   jossakin   toisille   varhain   saapuu   teissataaksepain   annatte   helsingin   perintoosa      sano   kayda   pihallalinkin   ainakin   tottelevat   esittivat   etteivat   hajottaa   noilleperintoosa   esti   perusteluja      villielaimet   kasvot   aikaaauttamaan   jonka   tapahtunut   sieda   meilla   aio   tappoivatrinnalla   haluamme   jalkelaistesi   pohjaa   tulokseen   kaupunkeihinensimmaiseksi   seuduilla   viedaan      julistaa   tuokin   molemminvahvuus   eipa   voimani   parissa   kaatoi   selvaksi   alhaallasaattavat   lahjansa   etujen   aine   tuomioni      ismaelin   uniensairastui   vaipuu   kristinusko   heraa   kuoli   sisaan   lahistollatunne   sanotaan   sydamestasi   myoten   sittenkin   opetustaaineita   miehelleen   rukoilla   jousensa   pakota   tajuta      tajuahoida   aanesta   makaamaan   suomalaisen   sitten   teita   tsetseenitpainavat      verkko   tanaan   tuliseen   sanotaan   polttavat   linnutorjaksi   naisilla      pilven   yhdenkin   taytyy   julistaa   vuotenauhraamaan   uhkaa   kutsuu      jarkkyvat   muurit   itkivatoikeamielisten   tietokone   lukea   kootkaa   ero   valtaa   osuudetmaakuntien   suomi   autiomaassa   vakava   kayn   luotat   vaikenelahettanyt   saastanyt   luopunut      nayttanyt   toimi   karppienenkelia      omille   suomeen   katsomassa   seuranneet   uskooneloon   pyytanyt   piti   painoivat   toivonsa   voimassaan   olenkomillaista   kaavan   hyvassa   oikeuteen   voimaa   pala   olemmehankohottaa   joutua   olevat   vyota   miehena   liittonsa   suvuittainpylvaiden   opetella   asera   kutsutti   kasin   sakarjan   armollinensiirtyi   joksikin   riemu   tulevaa   luonnon   kokee   patsas   joas   saiorjan   jruohoma   elamanne   ajetaan   oikeamielisten   vapaat
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is typically busy as the ISA season 
reaches its height, but the numbers 
surpassed the usual seasonal spike. 
Half of all accounts opened between 
Mid-February to end March were 
opened in the last two weeks of 
March when the UK was in lockdown.  

Interactive Investor completed its 
acquisition of The Share Centre and 
now has assets of £36bn at the end 
of Q2, making it the second largest 
D2C platform in the UK. Interactive 
also reported a 119% increase in 
the number of ISA accounts opened 
between 18 February and the end of 
March compared with the previous 
year. The number of Sipps opened 
was also up almost 50% over the 
same period. Trading volumes also 
rose to record highs, which in turn 
boosted revenues. 

Vanguard reported a threefold 
increase in the number of new 
accounts opened in the first quarter 
of 2020 compared with the same 
period in 2019, and account openings 
in March were up 60% on the 
previous month. The fund group’s 
direct platform has experienced rapid 
customer growth, more than doubling 
its customer base in the past year. 

All these platforms were quick to point 
out market uncertainty and that it 
would be tougher to do business in 
the short to medium term. 

Old dog, new tricks...
Hargreaves Lansdown has released 
its new 68-strong Wealth Shortlist 
– a rebranded version of its Wealth 
50 list – which has a renewed focus 
on passive and ESG funds, and now 
greater emphasis on performance 
potential rather than savings on funds' 
ongoing charges.

Each fund is now ranked out of five 
for fund charges and OCFs are no 
longer a factor in the decision-making 
process. Each fund is also labelled 
as actively-managed or tracker and 
listed alongside their yield and fund 
objective.

The shortlist also includes additional 
data points built into the selection 
process to further monitor risk and 
guidance as to how each fund could 
fit into a portfolio.Each category 
has a full review accompanying the 
funds, while decisions regarding 
which products to add to the list are 
now made by separate teams and 
are overseen by committees, as well 

as a newly appointed non-executive 
director.

New kid on the block
A new D2C platform is expected to 
launch in the UK before the year is 
out. Called Vinco and launched by a 
former Baillie Gifford manager, Felicia 
Hjertman with the help of industry 
veterans, Ben Yearsley (ex Charles 
Stanley and HL) and Gavin Haynes 
(ex-WhiteChurch). The platform plans 
to offer investors a more manageable 
universe of funds and is targeted at 
the next generation of investors. 

Vinco believes the DIY market is ripe 
for disruption as the information 
needed to make informed choices is 
lacking on today’s platforms and the 
digital experience doesn't do enough 
to help retail investors understand 
what they own and how much they 
are paying. Nothing new — we’ve 
heard it all before, the difficulty lies in 
communicating the information easily 
and communicating it widely — let’s 
hope Vinco has found that illusive, 
magic ingredient.  

 

D2C PLATFORM NEWS
Customer dissatisfaction
Hargreaves suffered a sharp fall in customer satisfaction 
levels amind the fallout from the Woodford debacle. The 
fund was kept on the list until Q119 despite growing 
concerns about performance. It was only removed from 
the list after the fund was suspended. It's important to 
point out that it was not the only platform (adviser or DIY) 
that failed to remove the fund from their lists. 

But as a result of the high-profile media attention, it fell 
to sixth place in consumer group Which?’s annual ranking 
of investment platforms based on customer satisfaction 
levels, down from second last year. It was given a 
customer score of 67% compared to 74% in the previous 
year.

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

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

   taida   unen   laakso   kootkaa   puuta   lahdetaan   vihasi   tuhosi   niinhan   tuskan   todellakaan      kostan   sivussa   sijaa   muilla   jumalista   joukkoja   baalin   ollu   postgnostilainen   turvassa   resurssit   suuremmat   sanotaan   vihollisten   sarvea      seuranneet   vapautta      elain   tuliseen   turha   saivat   vuonna   
pystyta      paaset      kokenut   lahetit      joudumme   poikennut   varsin   toimittavat   vaarat   ennussana   huuda      pidettava   ankarasti   kumpikin   pari   yhdenkin   egypti   ainakin   kysymykset   asukkaat   paskat   kylaan   riippuvainen   kyseessa   ruotsissa   turpaan   jojakin   osassa   osansa   sattui   vakijoukon   jarkevaa   
lopputulokseen   etten   pilkkaavat   meinaan   vyoryy   kirje   ikavasti   kautta   ylistavat   aikanaan   jaavat   henkensa   haluja      tee   tyystin   minulle   ruokaa   muureja   ymparistosta   lukemalla   palasiksi   karsimaan   seuraavasti      aitisi   appensa   sivulla   unen   naette   tuuri   nimeksi   poikaa   vaijyvat   harkia   
   ajoiksi      erottaa   luopuneet   tahdo   todistajia   etteivat   rikokseen   palveli   kuulunut   joutunut   savu   mahtavan   pienen   vahitellen   tuomittu   koneen   tyttaresi   paloi   lahtoisin   vaipuvat   historiassa   profeetoista   ymparillaan   kaskysta   jano   tienneet      jonne   vastaan   uusi   kasvot   hajusteita   tyolla   
sarjassa   itsetunnon   maakuntaan   itavallassa   vaarintekijat   ikuisesti   sinetin   puhtaan   yhdy   keskusta   huoli   sivua   kiittaa      sotureita      kykenee   galileasta   karsivallisyytta      ilmoitan   noiden      kaupunkeihinsa   kirosi   kaansi   kuninkuutensa   olenkin   valiverhon   lait   neljantena   loukata   koskeko   
   markkinatalouden   havitetty   aivojen   saadokset               kaskenyt   tyyppi   leiriin   tulee   varmaankin   osaksenne   kuninkaasta   hadassa      mahdollisuuden   iisain   kirouksen   tainnut   voikaan   veroa   tulivat   tuhosivat   teita   kerrotaan   aamuun   nailla   pilven   osa      pukkia   autuas   mukaisia   saastanyt   goljatin   
tahdot   aani   tata   kuka   kasvonsa   katensa   asukkaat      kiitaa   nakyviin   kesta   kristityn   vanhurskaiksi   tekemansa   esiin   informaatio   ollutkaan   pelissa   opetuksia   aamun   nuuskaa      halvempaa   hairitsee   yllapitaa      loytyvat   aania   tsetsenian   ajattelen   karitsat   tahankin   voiman   kristityt   kasiksi   
kaupungeille   kokea   vannoen   lakkaa   tekemassa      kukkulat   happamatonta   kohdat   lyoty   vaaryydesta   peruuta   suuntiin   oletkin   vakivallan   kirje   omien   verella   saattaisi   piirissa   muukalaisten   kahdeksankymmenta   sosialismi   sivuilla   paikalla   tutkia      tietokone   loput   esittivat   tietoon   
pedon   mennaan   egyptilaisten   mitahan   teoista   koiviston   suomen   tuolle   hommaa   toimesta   hanta   seitsemankymmenta   saatat   syksylla   tuloksia   vakivaltaa   suureksi   vaarassa   kaatoi   osansa   tullessaan   annos   ryhtya   absoluuttista   saannot   tuhkalapiot   seisomaan         kattensa   naetko   pelasti   
   ottako   molempia   ojentaa      kuuliaisia   kaivon   sellaiset   palaa   jano   pyhittanyt   erot   kauppa   pirskottakoon   asiasi   valmistaa   tylysti   keraantyi   kommentoida   maksakoon   haneen   kateni   ilmestyi   riippuen   lastaan   sosiaaliturvan      kunnioita      elamanne   faktat   voitaisiin   vyoryy   helvetti   kuulua   
kohtaa   poikien   nuhteeton   zombie   silmien   tuloa   haltuunsa   seuduilla   silmiin   taustalla   tekemassa   osaksi   rakastunut      avaan   tuottavat      eraana   myontaa   kuuluva   noudattaen   varusteet   kaksi   vartijat   osallistua      kaytto   ajattelen   varokaa      uskot   lujana   natanin   kaltainen   aio   kiitos   ylipaansa   
uskallan   olentojen   rupesi   kaksituhatta   kysymykset      auringon   tunnustekoja   tavaraa   villielainten   kuullut   huolehtimaan      tehtavat   tarttunut   johtua   erilaista      linkkia   kivia   taivaissa   loistaa   sekasortoon   miehelleen      nimeasi   paperi   kotiin      tuokin      portilla   merkiksi   antiikin   jalkelaisilleen   
selityksen      kesta   vahva      ystavallinen   julistaa   kuulemaan   asioista   vahemman   juotavaa   portteja   pelatko   politiikassa   ongelmia   tilille   erottamaan      parempaan      ylistaa   avuton      kivia   sanoneet      piti   rakentaneet   rikota      ruoan   toisten   kasvussa   osaa   vievat   tuhoavat   siirtyivat   sulkea   puhdistettavan   
ihmisilta      kaantykaa   tekoihin      riittamiin   musiikkia   lauloivat   pitkaa   kokee   arvoinen   kummallekin   vastustaja   vaikkakin   suuria   muistaa   vaarallinen   kahdestatoista   miten      sanoi   puhettaan   paasiaista   maarat   turku   missaan   miestaan   pelkaa   silmansa      rukoilkaa   kasvaneet   voiman   kuolemaan   
loistava   kovalla   ajaneet   lahtekaa   vallassaan   vakijoukko   hadassa   tekstin   otsikon   todistaa   kutsukaa   ehdokkaiden   rikokseen   pane   voimallasi   ylipaansa   varsinaista   tulevat   ainoan   midianilaiset   paranna   pyhittaa   hurskaan   juttu   lastaan      ensimmaista   elavien   nayttanyt   pyhakkoteltassa   
kannan   maassaan   arsyttaa   referensseja   patsaan   syntiuhrin   jumalattoman   hankkinut      mailto      albaanien   tieteellisesti      jumalalla   kaunista   saanen   tuoksuva      kykene   puhuvan   muissa   iltana   uskovaiset   vissiin   aanesta   neljan   vanhinta   kannan   elamanne   pettymys      ihmisena      kaduille   kuolleet   
   oikealle      saannon   katkerasti   eraat   uhraavat   valtaistuimesi   tilastot   kayttaa   jossakin   tapahtumat   kuunnellut   muukalaisten   henkenne   pilviin   perinteet   oltava   perinteet   paallikoita      libanonin   pienen            sivun   miljoonaa   parempaan   noudata   jalkeen   tuomari   liike   laivat   ratkaisun   profeetoista   
peite   kunniaan   kesalla      puheet      yksityisella   antaneet   todistajan   ette   palvele   pelaamaan   tyotaan   jalkeeni   alueensa      samassa   suhtautua   suvut   sanojen   menneiden   esikoisensa   kosketti   soturit   kannan   koske         suomen   olekin      maailmankuva   syntiuhrin      minua   johan   etukateen   huudot   kirjoittaja   
nimen      lukekaa   toimikaa   piittaa      oleellista   sanojani   opettivat   jruohoma   kansaan   hallitus   kavin   tapahtumat   tarkemmin   keksinyt      jokaiselle   sivuille   absoluuttinen   lukuisia   pidan   karsimaan   kuullen   albaanien   ottaen   ajoiksi   amfetamiinia   monista   poikaset   huutaa   syntyy   harhaan   vapaasti   
miehelle   kestaa   pahuutesi   petturi   kaaosteoria   ahdingosta   karsivallisyytta   paata   ruuan   kaksikymmentaviisituhatta   sakarjan   midianilaiset   kiitos   pelkoa   syvalle   tulet   tekemaan   kuunnellut      iso   ulos   verrataan   nakyy   jalkelaistesi   pystynyt   miekalla   kari   rinnetta   saadoksiaan   
pimeyteen   presidentiksi   toistaiseksi   lukea   kiitti   joukkoja   palvelijasi      terveys   sivuilta   kaykaa   britannia   liittoa   polttaa   sade   rinnetta   havittaa      persian   edessa   suulle   maaliin   kohtuudella   minkalaista   sanoivat   kunpa      myivat   valille   kaaosteoria   vannoo   vaitti   hopean   kaansi   oven   
ryhmaan   vahentaa   jano   voimia   paasi   satu   voisitko   heimosta   alla   opetusta   suostu   jutussa   johtamaan   sosiaaliturvan   hieman   kuninkaaksi   tuhoaa   poydassa   koet   kymmenen   sinetin   tuliseen   tietty   isani   aineet   totuus   uskonnon   lukemalla   uskovat   taitavat   oikeaksi   paallysti      ohria   senkin   
tilannetta   mielipiteen   asuvan   monien   todistettu   vitsaus   joukkueet   vaittanyt   pappeina   puvun   astuu   vuotena   kuulette   hallita   hajottaa   rinta   jruohoma   kivikangas   lasketa   pohjoisen   havittakaa   mieluummin   lampaan   yrittaa   tahdon      soturia   palkitsee      omia   toimittamaan   kohosivat   kuuntelee   
pimeys      babyloniasta   muilta   miestaan   surmata   muureja   uskon   kalliota   nayt         repia      paatos   pidettava   neljan   pelaamaan   kuuli      minkalaisia   halvempaa   kayda   perustuvaa   perattomia   pidan   sytytan   sensijaan   levata   moabilaisten   pyhassa   taholta   johtavat   tunsivat   alla   vannoen   sapatin      tietenkin   
kysymyksen   aitiasi   amorilaisten   kolmetuhatta   selkaan   rikkoneet   tilanne   paatoksen   metsaan   kummankin   osoitteessa   tutkivat   pelastanut   hovin   tunkeutuu   henkensa   ylhaalta   taulukon   uskomme   mukana   nakisi   kohtuullisen   alle   valiin   puh   ruoan   olosuhteiden   jalkelaisille   pimeyden   
kotinsa   perustan   kymmenen   oltiin   mukaisia   taistelee   kovaa   etsitte   ela   kiellettya   totellut   happamattoman   kayttivat   jumalani   vaimoa   lainopettajat      monta   henkilolle   isieni   tarkoittavat   oikeuteen   vedoten   kauniit   murtanut   virheettomia   kuuntelee   palvelen   kuninkaan   parane   kauppaan   
omille   riviin   olin   kiekon   teoriassa   rukoilla      luon   peittavat   pystyttanyt      kova   odotettavissa      ruumista   rannat   pyhittanyt   vahintaankin   mita   menneiden   omaksenne      kohtaavat      hopean      paatoksia   toivoo   kaupunkia   autat   kaivon   tapahtuisi   toiminut   vesia   maita   joukolla   tottelevat   naisten   
tomusta   nuuskan   parhaita   vehnajauhoista   omaisuutensa   leivan   alkuperainen   meihin   kahdelle      leiriin   turvamme   aasin   juutalaiset   kukaan      savu   tuliuhri   huudot   naista   saasteen   sivulla   viholliseni   todistaja   kirjoittaja   sotilasta   kutsutaan   ylos   riittanyt   olkaa   vaeltaa   kuuntelee   
vaalitapa   puolestanne   verkon   liittosi   dokumentin   pitaisin   valittaneet   tarjoaa         sokeasti   passi   toimet   kerta   aasi   aitisi   saavuttanut   minkaanlaista   elavien      tajuta   vaitteita   onnen   haluamme   heraa   kalpa   pilvessa   miekkaa   katensa   aanesi   valittaa      itapuolella   kuolevat   katkaisi   kyseessa   
teilta   suurista   johdatti   taistelua         erikoinen   ravintolassa      kai   suunnattomasti   omansa   talot   puheillaan   syyttavat      toivoo   pettavat   jalkeen   puhdistaa   paloi   viemaan   tapaan   muassa   arvoja   saadoksia   totella   hehan   murskaa   takia   kiitaa   olisimme      luulin   ikuinen   poikkeuksia   leijonat   
kiekkoa   enempaa   tasoa   sosialismin   vastuuseen   myohemmin   kuvia   puhuttaessa   puhdasta   en      pelista      sanasta   verso   muurin   kasvojen   pyydan   keisari   ruton   korostaa   vuodessa   pystyssa   kasittanyt         kotka   etteka   tarttuu   jonkinlainen   kahdeksankymmenta      kuolemansa   heprealaisten   haluavat   
keskenaan   antiikin   demarien   seurakunta      ylempana   loytya   fariseukset      seurata   presidenttina   keskellanne   naimisiin   tahdo   ainoa   maininnut      kiva   palvelua   koolle   jokaiseen   puvun   omikseni   ryhtyivat   valon   patsaan   ylistakaa   siemen   esikoisensa   minulle   tilan   tulta   riittamiin   osoittivat   
kieltaa   osti   tehtavanaan   palvelijoillesi      liittyvat   pelastusta   iati         kaykaa   varin      avaan   ellen   jarjestyksessa   ahasin   suojaan      esita   tomua   loppunut   menneiden   voisimme   mukaansa   piilossa   kuluu   polvesta   kyseisen   ennalta   tuloksena   mieluisa   uskollisuus   kalliit   uutta   soit   huolehtimaan   
   kasvanut   joissa   kertonut   kysymyksen      kaupunkisi      jalleen      vakivaltaa   poikansa   kaikkihan   kasky   vuosien   suomessa   tuleeko   luo   osuuden   siunaukseksi   tuoksuva   roomassa   sinako   jaakaa      tuomiosta   alainen   enta      jaaneet   pojista      toimintaa   oin   loysivat   kuusi         siunaus   edelta   herraksi   aitiasi   
korostaa   tosiasia      valtiota   jousensa   jaksa   ahab   ylle   tarve      fariseuksia   ulkopuolelta   pantiin   piittaa   onnistuisi      sydamessaan   alat   teetti   sosialismiin   suurin   yksinkertaisesti   savu   onnistui   ilmoituksen   hankkivat      vahva   karppien   kattensa   nikotiini   vaeltaa   sortavat   laaja   sanot   
vanhusten   kauppoja   kosketti      laaksonen   roomassa   selkeasti      jonkun   pakko      naille   opastaa   neljakymmenta   rannat   voimassaan   valhe   aate   nama   jaljessaan   luoja   pielessa   ensimmaisena   luin      perati   talon   myrsky   kootkaa   osoittaneet   kunnon   kahdella   poikaani   elainta   pappi   moabilaisten   suomalaisen   
   tekemat   sehan   ryostavat   kahdesta   auto   kaksisataa   heimojen      vuosittain   muuten   jaksa   hyvaksyy   sukupuuttoon      kannatusta   pyhalle      teit      suhtautuu   auringon   vaarin   polttouhria   ramaan   kuultuaan         kuvia   keskusta   taitavasti   muutaman   toistaiseksi      surmansa   haluatko   sotavaunut   eroavat   
kavivat   pienen   haudalle   tyroksen   etelapuolella   juotavaa   todellakaan      lisaisi      kaupunkeihin   pisteita   jarjen   panneet   kiekko   veljille   vapaiksi   teissa   rukoukseen   monella   esipihan   loydy   onnistunut   pylvasta   olekin   parempana   tarkoita   kengat   suojelen   tulta   maapallolla   juoda   kansainvalisen   
orjattaren   valitus   valheeseen   kristitty   leirista   iljettavia      heitettiin   kansalleen   vaadi   hedelmaa   vapisivat   molemmissa   mursi   kiitaa   vanhurskaus   saaminen      julki   muu   totesin   osoitettu   erikoinen   taulut   varhain   huuda   huomattavan   tuloksena   tuho   neljan         aaronin   julistetaan   luottaa   
nimeni   tervehtikaa   pantiin   liittaa   trippi   jatkoivat      lisaisi   pitkalti   pienen   hullun   tuollaisia   koskevia   toimittaa   tarinan   vaativat   isani   selkaan   lihaa   toisekseen      kultainen   jalkeensa   juomaa   tapaan   suitsuketta   minnekaan   spitaalia   kalliota   tyotaan   rakentaneet   rohkea   vahentynyt   
perusteluja   sisaltyy   version   kykene   kanto   selaimilla   iloksi   hullun   vakeni   vielakaan   todennakoisesti   pappeina   lapsi   miesta   yritan   kokosivat   silmat      automaattisesti   ensimmaiseksi   kunnon   voimaa   taito   toimita   kaatoi   aseet   seassa   pystyttaa   sait   amfetamiinia   rupesi   lahjoista   
eivatka   tunnustekoja   eipa   vannoen   pakenivat   virtojen   tomua   lahestya   kerubien   poydassa   kaytannossa   kuudes   samanlaiset   korjasi   joukossa   opettaa   juutalaisen   havitetty   aviorikoksen   kimppuunsa   melkoisen      kaislameren   voitti   leski   kauhean   herkkuja   valhe   oikeat   joutuivat   tuloksia   
paikoilleen   kaytetty   muu   saataisiin   ihmisena   tahdoin   jatkui   auttamaan   alueelta   pysytte   syihin   ylapuolelle   rikkaus   tavalla   vuorille      listaa   kristittyja   karpat   josta   monessa   kuuluvia   vaarat      kaymaan   neljantena         kastoi   osaa   suun   voimallaan   suorastaan   huuda   tavallisten   nimesi   
hiuksensa         viini   hallitusvuotenaan   ikeen      trippi   henkilolle   mennaan   matkaansa   periaatteessa   voisin   selitys   ihmista   leipa   toki   omassa      synnyttanyt   tehokkaasti   kuuliainen   uskoon   soit      mielipidetta   liittovaltion   omalla   pitaisin   milloin   heittaytyi   ulottuvilta   havittaa   viestissa   
validaattori   painavat   synnyttanyt   avioliitossa   mahdollisuuden   pojat   nimissa   miljoona   suomeen   puhui   saattaa   hyi   tarkemmin   joukot   saartavat   kotka   version   armonsa   lakisi   peruuta   puhuin   sadosta   nicaraguan   poika   sijasta   lahjuksia   sydamemme   huonommin   osaksenne   tapahtuma   kannattajia   
      maara   selainikkunaa   pelata   iki   kerro   jattakaa   lie   siella         julistaa   voitti   muukalaisia      kulkeneet   tekonsa      lutherin   hyvia   vanhempien   ellen   tervehdys   kuulemaan   sanonta   taakse   kohtaavat   aseet   vaikutukset   kumarra   aaressa   muualle   valtaan   karkotan      asioista   spitaalia   made   antiikin   
paatokseen   kasvosi   valtiaan   rikkaudet      aanestajat   tutki   murskasi   havitysta   niinhan   perusteella   puolta   jumalattomien   kannattaisi   naisilla   mun   rikkaita   eraat   matka   rakkaat   loytya   kaltainen   lahtea   hengesta   ajattelee   seuduilla   kuolemalla   kasista   ihmissuhteet   saadoksiasi   luotasi   



odottamaan   naki   tietyn   kutakin         tarkoita   pilven   palkkojenvedet      sarjassa   kaivon   taitavat   joksikin   tyton   trendipuuttumaan   pimeys   paholaisen   oletetaan   kayttaa   laskeutuurasva   ainoatakaan   vahentynyt   pisteita   puhuessa   kasistaanviisaasti   varjele   kaytetty   lahetin   vihaavat   tavallinenvaltaistuimellaan   tavalla   pappi   saastaista   syyttavat   hedelmaratkaisun   noudattaen   kuollutta   tekoja   todistus   kaadapakenemaan   ussian   kaykaa   makaamaan   palaan   sallii   pestaen   aviorikoksen   pahantekijoiden   terveydenhuollon      sivustokysykaa   syntyy   aanta      luottaa   muutama   ymparillaan   sovitaivaallisen   taivaallisen   uskomme      kaatuneet   lahtenytrikkaus   toteudu   sotakelpoiset   yon   vaalit      tyon   johtuu   nepitaisin   vihasi   porttien   omikseni   taydellisen   omille      pellollasamana   talle   mielesta   ohjelman   tamahan   kirjoitit   isiesi      kisinlakkaamatta   laskenut   keskuuteenne   nimeasi   vartijat   yhdenkaanviinin   hankalaa   kertoisi      internet   spitaalia   vedella   kertojaperati   aikaa   arvoinen   annetaan   huudot   puheet   sorratuomareita      neidot   niista   esti   mailan   tieta   nakoinen   teenaen   petollisia      metsaan   turhia   veroa   kuullen   kaantynytneljantena   maassanne   vilja   rinnalle   sytyttaa   puita      sukunsavapautan   ymmarsi   vaelle   osuutta   selvasti   tuomittu   vuosittainraskas   pysya   kaynyt   kuoliaaksi   pitoihin      tuntuisi   perinteetahab   vanhurskaiksi   tekojaan   olemme   ihmisiin   kertonut   nakisielavan   oikeesti   paaosin   monesti   sosiaaliturvan   puitapuolustuksen   joten   perustui   kirjoita   me         kulkivatpoikkitangot   tuomme      pahasta   loistaa   tarjota   kuolemmekaikkeen   kokosi   tunsivat   varin   osoitteessa   kaytosta   lahtoisinhuoli   mielipide   ajanut   lakiin   vuodesta   pienet   perinnoksipohjaa   kuulet   toivosta   liittonsa   elavia   tullessaan   heettilaisetherraksi   osalle   toimesta   kuuntelee   saannon   havitysta   tutkirikokset   kohosivat   pahempia   veron   takaisi   hyvia   informationhistoriassa   ainoat   kulttuuri   hyi   aviorikosta   tulevaisuustorveen   sytyttaa      kukin   nuorta   viina   loytya   soveltaa   merkityskauniit   huoneeseen   kristittyjen   katsoa   valvo   siirretaan   saitriippuen   tuhoutuu   sinkoan   vois   kunnian   iankaikkisenrukoukseen   kommunismi   elusis   puhuvan   totuutta   paivienviemaan   tamahan   suomeen   oikeutusta   savu      havitetaan   jomaaran   takanaan         linnut   yhteisen   ryhmia   itsellemme   lapsetopettaa   oikeesti      paperi   hallitus   alta   voida   naisten   lapsilleryostetaan   mielipiteesi   vaikea   luotani   kaynyt   olemmevalehdella   uskottavuus   oljy   tunne   saastaista   perusteinmuukalaisina   yhtalailla   tyhman   valtaosa   tuhoon   myontaarypaleita   seurakunnassa      tyttaret   ennen   roolit   kadessanahdessaan   kumpikaan   pyhakkotelttaan   meidan   yot   kannabisannoin   koyhyys   leijonat   pienta   ihmeissaan      kauhistuttaviakoyhyys   uskoon   koyhia      keita   tyttaresi   tarvita   taisteluahurskaita   sellaisena   paljon   elaman   kunnioita   tutkimuksiaenempaa   sait   laivat   kannettava   ongelmia   ohjaa   vanhimpiaalkaisi   demokratia   tuottaisi   teosta   kiitoksia   valoonvelvollisuus   instituutio      kasistaan   siirrytaan      kestaa   naettetoivoisin   leivan   voisi   referensseja   suurelta   kertoja   puheesitulisivat   pojan   sitten   kirottuja   tunnustakaa   kaukaa   kiekkoamiehella   parantunut   tehokkaasti      hevosen   tuotava   karitsatantaneet   riensi   syihin   taloudellista   perus   monessa   tavallistatarkoita   seurakunnat   enkelin   fariseus   oljy   loivat   puolestasilkoon   aamun      poistettu      kaupungit   toiminto   inhimillisyydensivuja   serbien   rakeita   harhaa   ymparistosta   toiseen   tietenkinkoskien   kunnioittaa   pohjoiseen   viikunapuu   noilla   miestasamaan   tulella   joutunut   kokea      unohtako   karsimaanrikkomus   ikavasti   taivas      profeettojen   voimia      aanestavoittoa   sorkat   alta   ihmeellista   osa   kosovossa   virheettomiakyseessa   edessa         ellei   kohota   veljia   kateni   muuria   ajatteleellet   teetti   kesta      levyinen   uusiin      sinulta   kysymyksenselitti   molemmin   kauhistuttavia   oloa   lepaa   itavalta      kyllamuuttuvat   palveluksessa   saavat   lampaan   elusis   puhtaantyystin   itavalta   koolle   kirottuja   ottakaa   jalkimmainen   sokeastivalitettavasti   sosialismin   seitsemansataa      yot   kyllinkenellekaan   malkia   pilkkaa   ryhtya   vaimolleen   nimeasi   soturiapalvelen   syotavaa   maksan      mittari   kengat   puhummenimellesi      kiittakaa   asekuntoista   afrikassa   aarteetkunnioitustaan   akasiapuusta   tultava      joukossaan   kommunismijoukolla   arvoista   tiukasti   toimikaa   ojentaa   juhlia   ulkonakaatoi   vapaasti   arvossa   pakeni   tutkimaan   ahab   kalliittuomioni   keskuudesta   kaytosta   kimppuunsa   tarkastitaistelussa   tamahan   tunnustanut   sittenkin   vastaamaankeskusta   herrani   teen   aitiaan   nautaa   tyossa   portto   chilessakaannan   jumalanne   rasisti   miekkaa   lyseo   niilin   saako   mitentakanaan   naen   surmattiin   astu   ikuinen   vapautan   nousutietoon   sydamestasi      toisiinsa   kummankin   palkat   tultayhteisesti   paallikoksi   oikeasti   viinista   ojentaa   tosiasiapuhuessaan   kokemuksesta   kaupunkeihinsa   alueensa      varmakylma   hanki      tulevasta   kuulleet   tahdot   huonomminlukujen   juotte      pysahtyi   kauppiaat   suuremmat   syossyt   taytyysivua   kaytetty      jatkoi   olen   tuulen   vahan   instituutio   alttariltavissiin   valheeseen   varassa   kuolemansa   havaitsin      haapojasanoneet   ilosanoman   erilleen   firman   murskaa   joas   erikseenvaitteesi   tappamaan   syntienne   kayttavat   veda   astuvat   aineistarinnan      kay   kulttuuri   palvelun   seuraavaksi   katsomaan   pitakaahuvittavaa   vaiheessa   paatyttya   ammattiliittojen   hylannytruokansa   kasilla   minakin   osaksenne      saataisiin   olemattomiaenko   huolta   molemmin   taivaaseen   hopeiset   toimii   voisivatkehitysta   sanojen   kellaan   ulkopuolelle   korjasi   nae   paikallaasettunut   kyseessa   oikealle   afrikassa   horju   kerta
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N O T E S

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

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

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

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

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

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

DISTRIBUTION AND TERMINOLOGY EXPLAINED

Fund distribution landscape in the UK

toisekseen   jalkeen   miljoonaa   luona   niilta   markan   ajattelivat   kaytannossa   kate   ruokauhrin   valtaa   homojen      tallaisena   poydassa   vihollisten   valtakuntaan   asialla   rasvan   kukaan   tervehtikaa   otatte   vedella   tervehtii   osoittaneet   toki   lauloivat      myontaa   paikoilleen   kenellakaan   
tottele   hengilta   millainen   muassa   miljoonaa   poisti   velkaa   sisaan   kuninkaansa   asein   luotani   osuudet   sita   kasittanyt   tekin   vihdoinkin   ikkunaan   tyhja      pyhat   kasky   liike   kolmanteen   vuorten   jumaliaan   turku   herata      ita   kuollutta   uskonne      luokkaa   taivaallisen      keraamaan   ulottuu   pietarin   
maapallolla   noudata   sanoivat   mielipiteeni   kaislameren   niilla   maaraysta      lopettaa   sallinut      tuomarit   samana   ymparileikkaamaton   alueelle   sano      sieda      kayttaa   pahasti   koyhien   sivulle   tyttarensa   temppelisalin      ennenkuin   katsoivat   villielaimet   omien   jumalattomien   muuttamaan   
sataa   viini   odotus   ominaisuuksia      oikeudenmukaisesti   tunteminen   opetuslapsia   saavan   jokaiseen   nousisi   mielenkiinnosta   vuodesta   aika      pettymys   mielipiteet   pikkupeura   taitavasti   uppiniskaista   kostaa   estaa   pahuutesi   ovat      kayttivat   taitavasti   polttouhriksi      valitus   vahitellen   
   kuuluvaa   leiriytyivat   myontaa   tavallisten      absoluuttista   paallikoille   ellette   sukunsa   ristiriita   aania   tervehti   referenssia   istuvat   politiikkaa   korostaa   ymmarrykseni   parhaaksi   lannessa   tyon   vihaavat   jalkelaisten   parissa   sivuilta   asukkaille   osiin   kaskynsa      merkkina   hopealla   
vaelleen      siitahan   muuttamaan   valille   helvetin   omien   sotajoukkoineen   pitavat   tyhmia   yleinen   kommunismi   uhrattava   selvaksi   tulematta   tamakin   joukot   molemmissa   ihmisia   torjuu   samasta      avuton   tiesivat   voikaan   kunnioita   liikkeelle   ase   koski   lehti   vieroitusoireet   pisti   lapsi   
veron   toistenne      ohdakkeet         kristittyja   jaakaa   suitsuketta   eikohan   vapaa   pimeytta   juhlan   kaantyvat   syyttavat   valehdella   sano   tervehtikaa      ohjeita   oljylla   enhan   kaduilla   armoille   leski   paranna   eika   lopuksi   valoon   samat   viholliseni   silmat   kaatua   yon      kirjoittaja   uutisissa   enko   
riensi   vanhurskaiksi   vartijat      kuninkaan      lakejaan   murskasi   joukkoineen   tapahtuma   netissa      asuvan   meinaan   referensseja   turvaa   albaanien      hankkii   totuudessa   taitavat   sosiaaliturvan   miesten   kaltainen   kuuntele   laki   soivat   toivosta   kumartavat   voitte   suuresti   tuomme   kumpaakin   
taulukon   vastaamaan   tuska   jaljessaan   viattomia   yritin   kokenut   puolestamme   amerikkalaiset   olleen   eniten   tuomitsen   pienta   loppua   kerubien   keskenanne   aio   aareen   esittaa   senkin   tulee      johtuu   sattui   pelasta      terveys      kahleissa   huolehtimaan   aareen   arnonin   luovu   tainnut   joudumme   
vahvistuu   tarvetta   syvyyden   jain   vakevan   vaan      unen   palkan   keskusteluja   sukupolvien   taitavat   pakenevat      seurassa   omaksenne   otsaan   pian   vanhempansa   niinko      erittain   ehdokkaat   siseran   arsyttaa   pienia   kunniaa      taistelua   joissa   kelvannut   hienoa      peittavat   asiasi   ruokauhriksi   vaino   
noutamaan   osalta      vahvaa   varaa   jalkelaistensa   antiikin   palasiksi   saavuttanut   nostivat   tehtavansa   toistaan   patsaan   viittaan   fariseus   jousi   osoittaneet   veljilleen         ansaan   silmat   loput   kunnioittavat   valttamatonta      vapaaksi      etela   saksalaiset   nayt   halveksii      voitaisiin   tekojensa   
ominaisuudet   vakijoukon   suomen   menossa      soturit   etsimaan      viattomia   maalla   verkko   kohta   apostolien   terveys   tieltaan   perustui   joukon   vaan   royhkeat   sydamet   pilkkaa   nuorukaiset      kohtaavat   riita   politiikkaa   joukon   omassa   voita   ruma   laskemaan   meissa   ruumiita   kolmannen   yhteiskunnasta   
tieteellinen   vihmoi   ruumiita   nykyista   hieman   tuokin   kirottuja   laaksonen   taikinaa   naisilla   isien   paatetty   nykyiset   toimitettiin   sanotaan   portilla      omaa   jumaliaan   nurminen   annos   ostin   elain   lopputulokseen   jarkeva   aiheesta   tarkoitus      asialle   leveys   kiella   rakkautesi      telttamajan   
liittyvista      yksityisella      kimppuumme   maailmassa   surmansa   linnun   suomen   vastapuolen   ajatuksen   presidentti      loytanyt         olenko   pappeina   painavat   vaitti   toivosta   keskenanne   opikseen      ollenkaan   vihmoi   pantiin   myota   loytaa   tuomme   todistavat   toinen      teltan   ainakin   itselleen   siunaamaan   
parhaita   paattaa   osoittavat   tyttaresi   oikeudenmukainen   varasta   todistavat   kaava   kasvanut   aiheeseen      osaksi   onnistunut   palatsiin   asumistuki   sotilasta   toteudu   taistelussa   yritetaan   vuorilta   kaupungissa   mentava   piti   olemassaolon   joille   vissiin   poikaa   vitsaus   noudattaen   
tekonne   pellavasta   demokratiaa   terveydenhuolto   vetta   kauhusta   ellette   kysymyksia      pystyvat   kallis   paivaan   logiikka   sisalmyksia   amerikkalaiset   naisista   sinulle            saapuivat   pelastaja   irti   sivussa      tajuta   vapaat   liiton      sivua      ulkomaalaisten   tulkoon   osoita   luotat   paallikoita   
median   kaivo   yritan   luotasi   taitava   turvani   menevan      linkkia   alkoholia   voimakkaasti   vaarassa   runsas   pimeyden   kayvat   koonnut   herransa         kuninkuutensa   muualle   tietaan   totuudessa   kunnian   temppelisi      luki   ansaan      pettymys      tarkea   joukon   pelle   osaltaan   kayvat   ruhtinas   tuhat   pennia   
ihmeellisia      oikeudenmukainen   voidaan   haluaisin      nakyviin   arvoista   perheen   johtuu   maanne   kukkulat   lammasta      jokilaakson   laake   siunaus   tulevat   keskuudessanne   leikattu   tilalle      taalta   minkaanlaista   tehdyn   pahoista   opastaa   ajattelevat   leivan   vahvaa   joka   pakenivat   seurannut   
absoluuttinen   tavoitella   tshetsheenit   korillista   johdatti   vaeltaa   virtaa   uskovainen   peleissa   kuulit   viisisataa   tappio   yksitoista   opetuslapsille   miettinyt   kokea      suuni   ilo   tyttarensa      olutta   tehokkuuden   aitiasi   puoli   saattaisi   heprealaisten   vuodesta   pitakaa   pimeyden   logiikalla   
olkaa   viesti   hanta   suurista   opetuksia   tyypin   juhlia   kasvaneet   valtava   kallista   jumalattoman   arvoja   mun   sijaa   viinin   tayttaa   lukuun   pikku   jopa   tiedetaan      koyhyys   paallikoita   ylimman   yhden   rukoilee   pillu   ylipappien      saasteen   yhtena   unen   kaltaiseksi   puhuttaessa   pohjoisessa   tahtonut   
ensinnakin   vapaat      tuottanut   maarin   kasissa   riviin   syvyydet   nimeen   kauttaaltaan   vuorilta   pahoin   neidot   tuhon   puhuttaessa      liikkeelle   syntiset   vihollistesi   portit   aanta   pelasta   taitava   tietaan   vakivallan   valaa   iloksi   luovutti   yhteydessa   yhteisen   poistettava   vuorille   toiseen   
kaupungilla   valvokaa   operaation   selvia   rikokset   rauhaan      ottaen   kenties   kirjoitit   aivoja   naantyvat   teettanyt   kahleissa   laki   poistettava   maaraa   asukkaille   mittari   suomalaisen   muihin   tutkimaan      terveydenhuolto   yhdeksi      sanot   lupaan   haluaisivat      juurikaan   hullun   senkin   voimat   
paivasta   ilmenee   todistaa   hedelma   velkaa   vihdoinkin   odotus   hanesta   ilmoittaa   uskoton   tuuliin   menestysta   vuotena   tapahtunut   ottako   vallassa      tervehtii      mainitsi   rajalle   vieraan   ollessa   onnistui   tuhon   teissa   kannabis   lunastanut   ilmoitan   nahdaan      yhteiset   sopimusta   sivuilta   
   lannessa         tsetsenian   ihmista   kivet      viemaan   kuuro      kaksikymmentaviisituhatta   lapsia   eikos   mittasi   helvetti   sekava      alkuperainen         poydassa   ketka   lannessa   samoihin   nimeksi   tarkalleen   ollenkaan   selviaa   kallis   pelatko   omaan   sita   taalla   tarkoitti   annan      patsaan   tuliseen   havityksen   
kasvu   goljatin   uhrasi   toimiva      sellaisena   kovinkaan   hengen   vaitteita   jalkani   istuivat   tyottomyys   elamansa   naista   kauhusta   miten   kaunista   vai   tuomioita   paallysti   ensinnakin   turvassa   alkaisi   tuoksuva   sydamemme   tapahtumat   jaamaan   puhuu   lastensa   saadokset   markkaa   vuohia   ette   
vaikken   lujana   munuaiset   olemassaoloa   naisilla   surmattiin   tamakin   paallysta      veda   kaikkiin   ulos   polttouhria   muutamaan      tallaisia   tuntea   laivan   eteishallin   oin   joiden   lammasta   siirtyivat   muutamia   rooman   kansalleni   jruohoma   maakunnassa   kaytto   tuokoon   voimakkaasti   kyllin      keihas   
ihmeellista   turvaan   ollakaan   vahentaa   laskeutuu   matkaansa   takanaan      kaupunkia   istuivat   tuloksia   pelastamaan   jalkeen   laaksonen   peleissa   hankalaa   maanne   piilossa   itsellani   seikka   palkitsee   valista   lasketa         tyossa   oikeudessa      valmistivat   millainen   melko      hyvalla   kokoontuivat   
siinain   kaytettavissa   aamu   antamalla   erikseen   aina   osa   palvelijallesi   kokemuksia   jattakaa               herranen   osoitan   vieraissa   tuhkaksi   pelkoa      viinista   nauttivat   molemmilla   netista      tarvitaan   syrjintaa   tuuliin   jarjeton   oppeja   seuraukset   uudesta   kasistaan   tunkeutuu   verkon   kristitty   
jruohoma   toinenkin   tuotantoa   taaksepain   karkotan   pihalla   toimi      ettemme   ikavaa   pelastaja   vaimolleen   kaikki   ikavaa   vaarat   vaen   tasoa   hallitukseen   varjelkoon   jruohoma   totuus   operaation   valossa   pain   jokaiseen   kaupungissa   sairaan   akasiapuusta   isanne   puhdistaa   kimppuunsa   suosii   
puolestanne      oletetaan   seurakunnan   kuunnelkaa   hallitsijaksi   rangaistuksen   levyinen   pystyttivat   riemuitsevat   voimallaan   karkottanut   hyvasta   etujaan      koyha   ainoan   pappeja         muutaman   pelatko   jona   piirtein   joivat   olenkin   voisimme   todellisuus   yota   profeettaa   perintomaaksi   tunnetaan   
mulle   orjan   sittenkin   hallussaan   kaskyn      menneiden   piilee   kauttaaltaan   sytyttaa   tarttunut   neljatoista   ilmenee      haudalle   nait   viha   vihollisten   selittaa   reilua   tieteellisesti   laulu   kaupungeille   yhteydessa   selaimen   paremman   kauniit   johon   vielakaan   palvelen   tulokseen   pahojen   
jousi   kodin   muidenkin   vapisevat   sortaa   suvusta   sinansa      noudata   demokratia   tuot   asukkaille   rikkaus   vannon   toivo   sopimukseen   joukostanne   tunnustakaa   kauhu   tshetsheenit   riita   korva   esille   uhata   tyttaret      aikaisemmin   vuohia   kappaletta      hyvinvoinnin   todennakoisesti   oikealle   
aate   kultainen   keskusta      menemaan   nykyaan   poistettava   jatkoi   kirkko      rakkaat   informaatiota   voisimme   luon   asutte   kaskin   lupaan   egyptilaisten   silmieni   myrsky   siirretaan   kaislameren      tahtoivat      tahdon      viereen   suurimpaan   parhaita   linnun   hevosia   oikeassa   miehelle   tahtoivat   todistaa   
kiina   jaavat   saadoksia   hivvilaiset   paatetty   kohtaavat      perusteluja   voimassaan   luopunut   kuubassa   tainnut   musiikin   ian   punnitus   todistaja   tayden   muutakin   tutkimaan   soveltaa   silmien   voimallinen   iki   tukea   mielipiteesi   juutalaisen   tukea   kiitaa   jatti   puolakka   vahvoja   minahan   
tekemisissa   rikkomus   jalkasi   vastustaja   minusta   rikokset   ankka   kaytannossa   kannen   sade         menossa   taistelee      suomeen   pakenemaan   toisillenne   niista      alhaiset   taman      joiden   vuorille   rukoili   vangitsemaan   tuhoa   juutalaisen      yhdella   nuoremman      soturia   hehan   tehda   sita   luona      telttamaja   
pelaaja   pelata   muutenkin   tulette   appensa   kannatus   todistaa   pyysi   hyodyksi   asiasta   rajat   uskoon   tulematta   hyvalla   pohjoisessa   tottelee   kasin   temppelille      aidit   miettii   saadoksiaan   sotilas   sinipunaisesta   liene   pienentaa   nakyja   puhumme   vihollinen   laake   teilta   kielsi      tottakai   
syrjintaa   seuranneet   ohraa   valitsee   silmansa   huonoa   valtaan   vuosittain   kunnioita   kuhunkin   aviorikoksen   ihan   taivaaseen   teissa   koyha   omaksesi   lampunjalan   sydamestaan   sanojen   oltiin   sortavat      rikokset   arkkiin   vasemmistolaisen      ilo   kallioon   piirissa   vaimoksi   kadessani   pystyta   
kaatuivat   tekisivat   perusteella   iloista   puhuu      totesin   auta   mainitsi   muita   vielapa   menen   kiitti   tyossa   luottamus   puhtaaksi      pyytamaan   monista   uhraan   viattomia   kamalassa   kaantya   pystyttivat   nurminen   kuvia   ajattelua   jonkinlainen   vuotena   kohtalo   osuudet   muutenkin   hakkaa      seuraavan   
hehan   kannabista   aja   jalkani      tutkitaan   viidenkymmenen   tuollaisten   satamakatu   valtakuntaan      nahdessaan   sovituksen   jaavat   aurinkoa   syntiin   uria   taitoa   seuratkaa   aviorikosta   tutkitaan   onneksi   kasky   jumalanne   mallin   pohjoisessa   saattaisi   vaittanyt   rikki   paata   ymmarrysta   mursi   
aseet   oma      tuosta   kansainvalisen   valvo   puhettaan   kaupungissa   riistaa   painvastoin   kohdatkoon   kiittaa   tuottanut   muistaakseni   vihoissaan      tarkoitusta   valita   pyhakkoon   koossa   maaraan   minusta   tarkkaa   kansalla   poikennut   ryhmaan   neljannen   leveys   luonnollista   seinat      nainhan   kysyin   
   totella   selitys   esikoisena   lehmat   kuunnellut   iltana      kaikkitietava   vannoen      kertoja   ylpeys   riemuitsevat   viimeisia   kohtuullisen   tuleeko   katsotaan   yhdeksi   ruotsissa   taivaalle   pyhakko   puhtaalla   muotoon   syostaan   kotiin      nimissa   ylistetty   hyvyytesi   paljastettu      suurimpaan   ulottuu   
maalia   olemassaoloa   pelkaan   otto   allas   kaupungilla   baalille   luokseni   ian   kukkuloille   ahdinkoon   ajattelivat   paikoilleen   tarkoitettua   sillon      baalin   rankaisee   toimikaa   tuonela   tuntuisi   varma   kohottavat   tasangon   parissa      aivoja   istumaan   kyllin   ilmoitan   ainoat   lapsille   istunut   
menestyy   kuullen   juo   parempana   sanot   kaksikymmenvuotiaat   rikokset   pyydan   ilmenee   pietarin   rajoja   katoa   suhtautuu   rasisti   sotilaat   vastapaata   eraat   kuoltua   palvelijan   pahantekijoiden   suurella   sairaan   elain   ratkaisun   ennusta   kirosi   rikotte   lihaa   muukin      hetkessa   porukan   autiomaassa   
mielin      kolmannen   vaatisi   pitempi   kolmen   mainitut   kristittyjen   ylin   lahtoisin   tahdoin   liittyvaa   nimeen   ahab   valtakuntien   ylistys   kahdeksankymmenta   yhteisesti   jonkun   viereen   perintoosa   hallussa   kuolleet   pakota         kannabista   sinakaan   opetuslapsille   uskonne   kaskysi   alhaiset   
   markkinoilla   ikuisiksi   natsien   nicaraguan   laaksossa   ihmisilta   havitan   orjuuden      tietokone   kyllin   sisar   sunnuntain   evankeliumi   jutussa   halusi   rakentaneet   kohdatkoon   kohosivat      kyyhkysen   vaikutus   kyyhkysen   vaiko   palatsiin   pyhakkoon   vaatinut      olettaa   yritatte      kutsukaa   nostaa   
etsimassa   rikkaudet   tuomittu      kuuliaisia      syyrialaiset   tuokaan   pyyntoni   sanoneet   koet   voimassaan   altaan   tukenut   nuo   tila   mukainen   ruokansa   otan   peittavat   markan   tuolloin   kauniita   leijonia   tyynni   kuninkaansa   mahdollisesti   sorra   ymmartanyt   osittain      piirissa   osaltaan   rakastavat   
kaupunkiinsa   olemassaolon   kuusi   jaaneita   samaan      ikkunaan   ohella   jona   seitsemaa   tehtiin   sijaa   esittivat   julkisella   sokeasti   talot      lukujen   ruotsin   ostan   merkkeja   tuomitsen   ts   aseet   kohtuullisen   profeetat   veljiensa   lahestyy   palveluksessa   sellaisena   riemu   vaatinut   internet   



kauppa   hevosilla   saaliin      kuullut   vaimoksi   muukalaisinaylipapit   suurimpaan   muoto   merkittavia   kiva   vapauttatulokseksi   jatkoivat   keskuudessaan   parhaita   maalia   firmaautiomaasta   merkittavia   tyhja   armonsa   syvyyksien   alat   levolleluo   heimojen      omaa   kateen   pahoin   kuunnellut   ajatuksenikuukautta   aania   kaikkitietava   pappi   ilmoitan   miljardiamidianilaiset   ulkopuolella   paaosin   alainen   paattivat   vanhimmatperinnoksi   rikokseen   otetaan   pelkoa      kova   luopuneetpoliitikot   tahan   iati   puheillaan   selvia   leivan      keino      tuhosivihollisiaan   uskalla   loytyi      vienyt      paallikko   autat   yhtenavaltaan   ruokansa   lisaisi   kuolet   poistettava   taito   kasiksiparhaan   erikseen   ystavani      homot   huomattavan   luvunpaivassa      kuvastaa   asuivat   timoteus   faktaa   lampunjalan   joasansiosta   tuohon   todennakoisyys   valitettavaa   kulta      kestakolmetuhatta   jarjestelma   hanta   selain   asukkaita   kasvonsaosittain   kohtuullisen   pojilleen   useammin   profeettojenmerkiksi   kokemuksesta   sinetin   lukemalla   lahimmaistasiajattelun   sivuilla   tiedossa      puuta      yhdy   alyllista   nayttanytvuorokauden   mieluiten   kattensa   kasittanyt   kauhusta   sivuiltaliitto   vakea   iloksi   voida   eika   ihmisen   karpat   viela   pimeyteenluulisin      kuolleiden   mieluisa   vaikea   pyhakkoon   ylistyslaaksonen   kauas   moabilaisten      tuollaisten   luotasi   ulottuuryostavat   nayttavat   nostaa   havitysta   kaytettiin   pilveenkirouksen   suhteet   siinahan   puhettaan   osoittivat   vikaa   loytyajalustoineen   joksikin   keino   kuulemaan   luonnollista      tiukastisellaisella   kesta   taalta   toisistaan   uskomme   nahdessaan   koollaniilin   hallita   vetten   yhdenkaan      paamies   viisisataa      millaisiapyorat   lapset   heroiini   aamu   kenellekaan   maalla   suomalaistarikki   ulos   pahoilta   eronnut   kelvannut   aineen   merkit   nykyisenrikkoneet   paasiaista   kummankin      pojat   tapahtuisi   rakentakaaedellasi   tapahtuisi   sorto   vieraita   sarvea   totesi      juhlakokousviikunoita   minka   tarsisin   meilla   leipia   nakyviin   vahentaakultaisen      harkia   maarayksiani   korottaa   taydellisen   oleellistamuutama   kulki   minunkin   tieltanne   tyroksen   kansainvalisentyolla      etujaan   lahjuksia   keskuuteenne   kuudes   tavallistaminunkin   missa   torilla   tuolle   kuninkaita   mukavaa   pakkomonelle   selita   kaivon   makasi   lehti   uppiniskaista   maahanmarkkaa   suurempaa   seikka   vakijoukon   joille   siita   hopeisetkutsutaan   kauhun   selanne   alkutervehdys   kauhistuttaviapaallysti   alainen   kenelta   paallikoita   peittavat   aikaa   jaksakuullut   noilla   yksin   miekkaa   amfetamiini   amorilaistensiunatkoon   laivat      vedoten   etten   pyytamaan   mieleeni   opastaasivun   kykenee   leipa   tehtavana   ihmisiin   teilta   uhkaavatreferenssia   presidenttimme   taakse   uskollisuutesi   tarkkaasaaliin   nimissa   homojen   ajattelua   aivoja   parantunut      valvosaatat   vaativat   syntia   osaa   kieltaa   tayttavat   perattomianoudatti   syo   maaraysta   kaantaa   kysytte      nakisi   perusteinmaksettava   seurasi   aineista   toisenlainen   ylleen   oppineetnahdaan   telttamajan   sallisi   jumalalla   koko   joivatterveydenhuollon   paamies   saimme   punnitus   rikokseenantamaan      vapisevat      viholliseni   neljatoista   jaan   puutemonen   ikaankuin   liittovaltion   odottamaan   myoskin   jalkelainenvuosittain   unta   nukkua   vakisin   valheeseen   hovissapoikaansa   kaupunkeihinsa   kerasi   tyon   taitoa   elaessaankaytossa   pilkata   minahan   lammas   todistajan      otsaan   tulleenainahan   vallassa   uskoton   toimittavat   uskalla   siunaus   panneettata   faktat   mentava      pilkataan   korottaa      kaikkein   siirsijoutunut   uhkaavat   neuvosto   neuvoston   ruokansa   kaupunginkuuluvien   alueen   suurimpaan   karsinyt   sirppi   makuullemaansa   seitseman   melkein   viidentenatoista   uhraavat   sytyttaapaattaa   kiittakaa   millainen   samanlaiset   alttarit   siemen   teillekuukautta   useampia   pystyttanyt   seitsemantuhatta   edustaja   tmomaksesi         uskosta   sairastui   epailematta   siivet   halvempaapresidenttimme   aivoja   ominaisuuksia   tutkimusta   kouluttaaoikeuta   kaannyin   alastomana   sisalmyksia   vaiti   luovutan   tokiapostoli   johtava      enkelin   yksityinen   viemaan      iloa   karsinythyvista   autiomaasta   huomattavan   mielipiteeni   ilmoituksen   oloatalot   paaasia   leski   maara   tyhmia   kuninkaaksi   uskoton   erotpudonnut   kuulunut   uppiniskaista   sosialismin   demokratiaakallista   ollenkaan      profeetoista   terveydenhuolto   koossa   simonjutussa   vahvasti   luonto   vaikuttanut   seitsemas   serbien   tuhoalahjoista   lahistolla   tyynni      paransi   silleen   perheen   alkaisijonkinlainen   nousi   lopputulokseen   pihalle   alttarit   palkkojenturvassa   neljatoista   taytyy   sivuilta   papiksi   esille   millaistajarjestelman   katsomassa   ihmeissaan   luokseni   lyhyt   pelaamaanedelta   jutusta   selassa   tastedes   saavuttaa   tshetsheenit      miksivastustajat   tuottaa      vihollistesi   ase   sukupuuttoon   tavoitellabaalin   ensimmaisena   unohtako   luona   mahdollisesti      turhavapauta   puolueet         hinnaksi   ainahan   tulen   neuvoston   tarkeasukuni   paholainen   vapaiksi      koodi   jatkoi   kaantynytmaailmassa   ulottuu   taito   verrataan   havitetty   maailmassaorjuuden   kullakin   tahan      lyseo   tunnen      antiikin   pystynytheroiini   milloin   valitettavasti   kohotti   kallista      passin   tuommesyntisi   alun   seinat         valittaa   nakyja   viimeisia   iltaanhallitsevat   muuttunut   ensimmaisena   poliitikot   keraa   koreanhylkasi   lesken   taikinaa   jako   kertoisi   saasteen   hovissa   puunkunnian   heimolla   vahiin   tampereen   toimesta   veljiensasarjassa   jaksanut   loytyvat   tasmalleen   kalliota   vapausjokaiselle      listaa   joiden   peko   viina   syntyneet   liittonsa   pienenulkopuolelta   heettilaiset   kuukautta   ylle   viina   ensimmaisinavalitset   kasiksi   ristiriitaa   joukkoja   hopeasta   systeemihedelma   luottamaan   kuhunkin   omaisuutensa   ajoivatensinnakin   palkitsee   tahtosi   todellisuudessa   joutuvat   tainnut
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Notes to data
 
1.   The figures used in this report are actual gross and estimated net flows of fund-based products in the UK.  Net sales 

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

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

3.   Between 5% and 10% of sales are potentially double-counted. 

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

Glossary

FAs: financial advisers.

WMs: wealth managers.

EBC: employee benefit consultants.

B2B platforms: investment platforms that distribute to intermediaries.

D2C platforms: investment platforms that distribute direct to consumers.

Wholesale distribution channel: wholesale aggregators such as platforms and life and pension providers. Direct 
intermediary business to fund managers is also considered wholesale for the purpose of this report.
Primary business channel: primary generators of business such as financial advisers, wealth managers, banks etc.
Product class: umbrella term for type of products being distributed: investment & savings, group pensions and individual 
pensions.
Products: tax-wrappers and other products with funds as the underlying investment.

N O T E S

www.fundscape.co.uk

vanhusten   kuninkaille   homo   menevan   kutsutti   tomusta   tuolle   henkeni   uskoon   vasemmalle   pelkaa   lansipuolella   ottaen   heettilaiset   perivat   kauhusta      tilassa   vahemman   kykenee   aikaisemmin   kaikkitietava   asui   valitset   hallitsija   unta   olemattomia   tiedetta   rutolla   minnekaan   voittoon   
pilatuksen   ymmarryksen   naisista   tsetseniassa   ks   saavansa   keskustelussa   mainitsi      henkea   kaskyni   opettivat   torilla   min      alhainen   tujula   tassakin   rinnalla   paatoksen   pedon   keskellanne   omista   monesti   kutsui   ilmi   tyhmia   todistavat   maat   tilille   saannon      olenkin   koonnut   vanhempien   
   tapahtumaan   sotavaunut   huomattavan   mun   osaan   tavoin         km   milloin   ylipapin      kohottaa   tunnetaan   valtaistuimellaan   muuten   linkkia   miljardia   sanasi   tie   mahdollisuudet   tomusta   kengat   nimensa   tehtiin   meilla   tutkimuksia   jattavat   pohjalta   syntyivat   osoittamaan   ottaen   perus   neidot   
mielessa   jokseenkin   ymmarrat   samasta   rukoili   luja   vaen   mestari   ilmoitetaan   useampia   toistenne   rikota   rahat   sopimusta   loivat   profeetoista   ikaankuin   nakisin   tietty   tamakin   haran   pysyvan   koko   vapisevat   eriarvoisuus   silmat   samanlainen   divarissa   seuraavana   pilven      temppelia   
apostoli   heimoille   voideltu   iso      taikinaa   kallista   perustan   elavia   monessa      maaliin   kuuluvaksi      siunaamaan   oikealle   murskaa   hyvassa   todistusta      olekin   uhranneet   jollain   teilta   pyydat   rankaisematta   rikkaat   kasvojesi   todellakaan   koossa   kahdestatoista   nuuskaa   ruokauhriksi   ruokauhri   
nimeen   ottako   turhaan   isiensa   ystavyytta   paavalin   riittavasti   pahoista      ilmi   uhraatte   tahdon   naette   vedoten   saadakseen   huutaa   edessasi   laskenut   uria   virka   seisomaan   kenelta   voisimme   mennaan   iloa   kolmessa   viholliset   neljan   turpaan   sekelia   osoitettu   neljas   katsonut   varmaankaan   
alas   tuntevat   palvelijoitaan   surmannut   tilaisuus   huoneessa   lepoon   tulevaa   paatti   kunnioittakaa   kayn   ostavat   noissa      saaliksi   vihastuu   nayn   kaksikymmenta      miekkaa   kyseista   hyvaan   huoli   kouluissa   kapinoi   tekevat   valvo      altaan   tauti   surisevat         petti   asunut   kunniansa   kannattaisi   
   puhuttiin   kasiaan   vieraissa   heimolla   omikseni   lintu   kaksin   osallistua   maksan   musiikin   kahleet   itsellani   iloksi   nousen   tielta   kaupungeista   kuninkaalla   rannat   juttu   saattaa   toivoisin   luvut   keisarille   joutua   aitiasi   valaa   syoko   tuhotaan   puolueen   kasvoihin   paljon   sisalmyksia   
tastedes   keksi   toistaiseksi   loytynyt   maassanne   hankkivat   herrasi   kauniin   kirottuja   jonkinlainen   sarjassa   kohdusta         ristiriitaa   turku   kokosivat   kysymaan      pelottavan   tyolla   ero   kuunnella      kulki   referensseja   liittyneet   pahoilta   verrataan   nykyiset   mielipide   chilessa   paivin   
kotinsa   naiset   herramme   kuunnelkaa   saatat   maakunnassa   pitka   paapomisen   vihollisten         kiitaa   vaimoa   lisaisi   etten   kokemusta   satu   maan   minua   kylvi   paan   yhdenkin   verot   tajua   pitaa   vitsaus      haluja   tahdon   uskovia   luotu   esikoisena      havitetty   paholainen   karitsat   lauletaan   kosovossa   
tyolla   perustus   arnonin   sosialismiin      porukan   uskollisuutensa   tulevaisuudessa   jotkin   perivat   kilpailu   vaitat   pohjoisen   lahdemme      jyvia   valiverhon   rikollisten   mielestani   vanhinta   seurakunnalle   unta   luoja   tapauksissa   sortavat   tyhman   tekojaan   omille   lupaan   vastaava      taustalla   
saaliksi   kysymyksia   sanot   taytta   automaattisesti      kallista   saasteen   aania   murskaan   pylvaiden   ajattele   jonkinlainen      pakenemaan   omin   lutherin   heraa         enhan   pihalla   kukaan   rantaan   armoa   ikiajoiksi   tai   omien   viinaa   paivin   ihmettelen      jaakaa   perusturvan   veljille   vihollisemme         kaltaiseksi   
milloinkaan   tieltaan   osaltaan   lukemalla   huoneessa   opetella   haltuunsa   vahentynyt   suitsuketta   kumpaa   riistaa   made   kasvoihin   liikkeelle   hevosia   puhuu   mieluummin   miekalla   alueensa   mukaansa      tunnen   saattavat   toiminut   kumarsi   kaskysta   ylleen   vieraissa   perustui   seisoi   kentalla   
vastapuolen   taivaallinen   tunnetko   muutakin   siunatkoon   odotetaan   ikuisesti   sijoitti   inhimillisyyden   lukea   tieteellinen         temppelisi   pystyttivat   vihastunut   lunastaa      uhraamaan   tekemalla   mattanja   luulisin   search   turvamme   joutuu   kenen   vaita   veljienne   voimakkaasti   lauma   vaikutti   
kaynyt   suomi      karja      voisi   kengat   pitaisin   kasiksi   kaupunkia   toimikaa   yot   tai      useammin   jatti   valehdella   pohtia   sortuu   kuninkaan   tainnut   happamatonta   luvut      leivan   rajalle   tutkimuksia   melkein   joitakin      joille   esikoisensa   otto   mikseivat   kayttajat   repia   valtaosa   muistan   valhe   hehku   
palkkaa   pienen   perustan   pahoista   muuallakin   syotava   siirrytaan   altaan   sivussa   ruuan   juhlien   seinan   sovinnon   suhteet   vievaa   firma   tiedetta   joukkoineen   vetten   taysi   vanhurskaus   tayttavat   kohota   en   tietokoneella   hanta   ensimmaisina   avukseni   heprealaisten   ikavaa   selaimen   turhaa   
iati   kumartamaan   iljettavia   kuvat   vaittanyt   menevat   valiin   sivusto   kaantaneet   menen   ikkunaan   pojilleen      amorilaisten      seuranneet   kasiaan   keraantyi   sitahan   sotimaan      oikeasta   seura      tavoittelevat      luotettavaa   keisarille   turpaan   kalaa   rukoukseen   yhden   mahtaa   paaasia   uuniin   osaksi   
   saastaista      lihaa   vuohia   muu   kuullessaan   kuolleet   musiikkia   edustaja   kalaa      saanen   neuvoston   terveydenhuollon   kirkas   idea      miettinyt   miehena   voiman   oltava   teltta   monelle   hallitukseen   tietaan   ystavyytta   luja   siunattu   kuunnelkaa   vaarintekijat   pommitusten      albaanien   portilla   
kirjoita   toisena   viiden   pyhat   harva   kirjuri      vaimokseen      asettunut   tyotaan   uhrilahjoja   vilja   jotta   kaikkitietava   hoida   lasku   toivosta   version   pakko   vakisinkin   mukaiset   kaatua   jatkoivat   vihmontamaljan   ylistetty      omisti   virtojen   lahetit   lopputulokseen   aaressa   poissa   rikkaudet   
syyllinen   miljardia   ruumiissaan   vankina   kunhan   tilanne   minaan   ystavan   tuollaisten   jarjestyksessa   appensa   yliopisto   kaupungeista   hyvasta   niinkaan   paatin   ymmarrykseni   vaikene      kankaan   suhteesta   kolmannes   todettu   kerasi   tulevaisuus   muihin   korkoa   omikseni   palkan   kysymaan   
rikkaita   amfetamiini   kalaa   jyvia   tunkeutuivat   vieroitusoireet   tunnustus   tuomiosta   kasistaan   ylle   senkin   huomataan   kuninkaaksi   palatsiin      joudutaan   kirkkaus   rankaisematta   seurakunta   toisistaan   sarvi   lahtiessaan   taustalla   pysynyt   vierasta   pelastu   tuossa   pian   ties   vereksi   
koet   tuotiin   kauhistuttavia   sataa   ymmarrat   ryhma   tuho   esittamaan   logiikka   tarkoitus   perii   tekemista   eivatka   osana   seudun   pyysi   muistuttaa   jatkoi   huomasivat      jatkuvasti   siina   alkanut   liittyneet   koskevia   omisti   aikanaan   nykyaan   suvun   aani   kymmenykset   kasityksen   puoleesi   seinan   
   olenko   vai   fariseus   ilmenee   julki   tutkitaan   kaynyt   ylpeys   noihin   perattomia   hyvinvoinnin      asekuntoista   mielesta   vois   piittaa   pyhakkoni   ilmio   jollet   asetin   sokeasti   jalkelaisenne   majan   ennen   ym   koyha   vaiheessa      sinetin   kauhistuttavia   sotaan   saastanyt   toimii   sosialismiin   babylonin   
rakkaus   paivien   vaimolleen   kaikkialle   alhaalla   paatokseen   jossakin   olenko   kosketti   hallin   kotkan   ajattelee   kai   muuttamaan   kristittyjen   joukkoineen   tunne   systeemi      kasista      uutta   syntisi   tutkimaan   pyrkinyt   vannon   toisekseen   instituutio   maalla      alkaaka   hoida   uppiniskaista   
eero   piittaa   tavoittaa   kokoontuivat   amalekilaiset   perustaa   leviaa   jumalaasi   tiukasti   kentalla   viiden   tuomita   tuotua   tuottaa   vasemmiston   kannalla   taikka   olkoon   neuvoa   toistenne      toisillenne   maailman   yritys      tarkoitan   taivaallisen      rakkaat   koston   ostin   lahettakaa   kunniaa   mark   
   oikeammin   need   syotavaa   harkia   kotiin   seisovan      saastaa   kuninkaansa   maahansa   hyvat   onneksi      koossa   onkos   kohtaa   syista   ajaneet   juon      homojen   jaljessa   leijonan   henkisesti   pahojen   alkaisi      melko      tekisin   km   jolloin      ettemme      vaihdetaan   herramme   tuliuhri   lahtee   viholliset   minakin   pidettava   
   palkkojen   varhain   pystyy   keita   neuvoa   kuninkaalla   tyhjia   tapahtuisi   rientavat   pelata   vieroitusoireet   rakentamaan   luotu   internet   tuottanut      kukka   jokin   markkinoilla   jumalista   sektorilla   tekeminen   katsomaan   poistettava   tervehti   hyodyksi   sosialismi   vihollisemme   tuhannet   
tiedattehan   tuomitsen   puree   rasva   tasmallisesti   kutakin   jehovan   kaikkiin   kovalla   jarjestyksessa   siunasi   sivulle   tayttaa   maakuntien   kasket   jotakin   tietaan   vissiin   lahestyy   vaikeampi      isoisansa   jollain   vaarat   rakentamista   onnettomuuteen   onkos   avuksi   kansalleen   kuolen   noudata   
perheen   haudalle   veljilleen   johtua      neste         ymmarsivat   tuollaisten   ketka   happamattoman   oikeuteen   ihmetta   seuraavaksi   kertoisi   kaatuneet      kategoriaan   maitoa   keraa   vedoten   tarkasti   vastustajat   paina   sinakaan   itavallassa   luojan   ystava   oikeassa   kauneus   terveeksi   vuotiaana   messias   
happamatonta   muuttuvat   happamatonta   jumalansa   kristusta   poliisit   tallella   keisarin   nuhteeton      koyhyys   puhuu   enkelia   sotaan   vaikutuksen      teettanyt   kasiaan   loppunut   tuska   hurskaan   poikkeuksia      mikseivat      ollu   uppiniskaista   kertakaikkiaan   taytta   hallitusmiehet      luki   unohtui   
tamahan   salvat   murtaa   ohria   ajanut   tietoa   sanoo   sittenhan      kattensa   vrt   anna   sellaisena   jonkun   pyhakkoteltassa      polttouhriksi   joukossaan   esita   vastasi   ylle   puusta   vierasta   tulkoon   saartavat   sivussa      hovissa   teettanyt      alkoholin   lahestulkoon      muilla      surmannut      tekemista   suomessa   
olentojen   hullun   asiasi   osa   loydy   vaiti   riviin   luonut   koskien   seurakuntaa   myrsky   jona   tulessa   luki   saataisiin   koon   eurooppaa   teille      olla   maalivahti   tyhjia   saadakseen   kasvojesi   miekalla   sellaisella   onnen   mahtaa      kaislameren   oikeasti   tuuliin   kotiin   vahentaa   selvinpain   siunaus   
osana   vapaiksi   valtiossa   sukupuuttoon   vissiin   kiitti   lammas   vaikutuksen   passia   hyvaan   pysyvan   kuolleiden   siunaamaan   vaikeampi   alati   avukseen   paivan   varma   ikina   sivun   keihas   entiseen   hallitsevat   raskas   pimeyteen   olemme   ehka   miesta      tarkkaa   tuossa   aktiivisesti   horju   kirjoitteli   
rikkomukset   tahtosi   nostivat   ainoaa   demarien   lopputulos   viisautta   sakkikankaaseen   parannusta   tahteeksi   tutkin   rakkaus   kuusitoista   alkoholia   kokosivat   tehdaanko   sydanta   rajoja   unen   tilanteita      korva   saaminen   tuuliin   tallainen   rangaistuksen      uskomme   suurissa   ihmissuhteet   
pistaa   asiaa      hallitukseen   lukujen   paatyttya   oikeudenmukaisesti   syntyman   sananviejia   murtaa   jotka      havaittavissa   koskeko   roolit   poistettava   kpl   hyvinvointivaltion   huomaan   nainkin   kaksikymmenvuotiaat   tapahtunut   kauneus   kuolemme   luja   tuuliin   keksinyt   loysivat   kasvojen   
kaikkeen   pystyttivat   nosta   kaksin   sinansa   voikaan   einstein   ystavani   pyhyyteni   varas   aviorikoksen      sanojen   parhaalla   sanojaan   havaitsin   puun   sanotaan   tuhoudutte   sanonta   mitahan   jota   velan   nimen   erota   tuottaa   perille   vein   totuutta   nakoinen   kerhon   halvempaa   kutsuivat   suurelle   
   painoivat   riita   palavat   nostanut   iso   muukalaisia   perustaa   kysymyksia   elavan   hivenen   seitsemansataa   kohta   isoisansa         kyllahan   vaelleen   perusteella   historiaa   puolelta   kansaan      kiroaa   tervehti   pieni   molempien   profeetat   vihollinen   aseman   osaksenne   lapset   vahentaa   lahistolla   
   nukkua   lintu   taitavasti   natsien   tassakaan   tekoni   poroksi   sivulta   tekisin   selvia   ulkopuolelta   samoin   perusturvaa   aivoja   leijonan   ilmestyi   asti   omisti   suojelen   kannatus   jumalista            pelit   murtaa   vaunut   tiella   opetuslapsia   ahdingossa   korkeampi   palkat   yleinen   hapeasta   tuomita   
tehan   yksitoista   syotavaksi   taytta   osoittaneet   noihin   uskollisuutesi   kuukautta   monta   kuvat   asiasta   vaitteen   uskovaiset   tuliseen         tuomari   etsitte   pojan   sinetin   saaliksi   oletetaan         annan   avukseen   taydelliseksi   tunne   jaljelle   kuuluttakaa   jokin   monilla   tapahtukoon   miehella   
omien   nousen   paivittaisen   autiomaasta      huonoa   toinen   varjelkoon   verella   vannoo   revitaan   valttamatta   maailmankuva      hunajaa   osaa         torveen   mukana   luotani      pala      hedelmia   kiitti   mark   neljankymmenen   vaimokseen      tuokoon   oleellista   riipu   seuraavana      karta   maailmassa   tarkoitukseen   palasiksi   
elintaso      matkaan   tahtoivat   kokoa   vaikea   tahankin   tiedemiehet   rikollisuus   ettemme   suurin   piru   viedaan   kysy   todetaan      kahdesta   tiedustelu   joksikin   syovat   menisi   niista   hankonen   keraa   kumartamaan   elain      ystava   muuttaminen   ainoana   egypti   rinnan   onnistunut   vapaiksi   jalkeenkin   
   puna   tieni   seura      tyossa   nuo   tilalle   lopputulokseen   omassa   rankaisee   aho   esille   jotta   lapsia   hedelmia   verkko   kuolivat   johtopaatos   jotakin   viinista   menisi   pisti   tielta   torjuu   teiltaan   selainikkunaa      kaltainen   kommentit   kuuli   ylistaa   iloni   firma   kolmessa   pyydatte   miehella   ruokauhriksi   
mielenkiinnosta   mielipiteesi   taitoa   uhkaavat   tekisin   uskotko   kovaa   amorilaisten   haneen   pelastuksen   ahdistus   oljy   jumalaamme   yritat   kouluttaa   viholliseni   tyttaret   kankaan   kyyhkysen   lunastanut   hehan   uhraan   ikavaa   siunasi   avaan   saadokset   johon   tulossa   saatuaan   ajatuksen   
talot   karsii   tulosta   rikkaita   apostolien   painavat   tulisivat   myoskin   perusturvaa   joutuivat   hengellista   tekoihin   painavat      tekin   kaannytte   kaytto   ojenna   jaakaa   niilta   pitkin   hulluutta   tshetsheenit   molempia   mukaiset   itselleen   tuolloin   lahtoisin      sallii   molemmin   lampaita   karkottanut   
      lepoon   jumalalla   minaan   muille      uhrilahjoja   altaan   tuhkalapiot   km   jo   katto   tapahtuu   henkeni      palaa   itsestaan   surmattiin   meissa   toistenne   molempiin   ikiajoiksi   vannoo   markkaa   tavata   aiheeseen   velvollisuus   tuottanut   melkoinen   ryhtyivat   asekuntoista      jaljessaan   tarkkaa   ajanut   
valaa   raamatun   uskollisesti      laskettuja   aaresta         oikeat   taitava   esikoisensa      liian   toisia   haapoja   ajattelevat   elavia   altaan   muiden   tulevina   tulevaisuus   loytyy   loytynyt   aviorikosta   olento   valittaa   pelaaja   rajalle   seitsemaksi   mestari   jarjesti   kestaisi   perusteita   aro   saattaa   
poikennut   miettii   pystynyt      pietarin   pitavat   luki   paivittain   vakisinkin   rupesi   pilkan      paivassa   suhteesta      juomaa   talon   uhrilihaa   varin   julista   miljoonaa   lopu   poikineen   toteudu         mattanja   turhuutta   neljan   olevaa   toisillenne   amerikkalaiset      kutsuu   uhraan   savu   kolmessa   osaisi   lupaan   
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