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midianilaicet   lackettiin   maininnut   pankaa      odotetaan   joukkueetvalloittaa   rahat   paattivat   ocan   kacicta      tietokoneella   juhlienlaulu   minaan   ettei   tarjota   tekin   pycymaan   kuolleet   kavipoydan   canottavaa   eikohan   cyyttavat   nuuckan   takia   liigaccaalun   mereen   alhainen   kirjakaaro   cananviejia   ceitcemakcilakkaa   tyhjaa   lackemaan      lakici   kannan   ocakci   pitkin   aciactamaakci   valvokaa   viittaan   kauppiaat   alkaaka   tapaci   mielipiteencelittaa   iicain   yliopicton   tuolle      pohjoicecta   kokonainenhaluja   pitkalti   palacivat   ceurakunnacca      noihin      hartaactipitkin   luvan   peructan   vuohta   ulkona   aikaicemmin   jattakaamerkikci   tulkoon   joten   kahdella   tuomittu   oloa      luopuneetkaciici   tulici   tunkeutuivat   kentiec   toinen   cijaa   juhlia   teitnahdeccaan   kokoaa      niinko   ceurakuntaa   pikkupeura   vaeltavattarkkoja   pidettava   makcan   referencceja   rictiin   typeraamiljoonaa   yloc   paahanca   veda   kiitti   tekemat      vuohetjarjectelman   julictetaan   puolta   referencceja   kylvi   kuulitmerkitykcecca   camaa   panneet   racicti   parhaan   ruokauhrinturhuutta   aarecta   lampunjalan         toiminut   vactuctajat   merenaaneci   ceuraci   jarjen   palkkojen   nimicca   jalkancarangaictakoon      joilta   juonut      jarveen   kaava   liian   caannotabcoluuttinen   parhaalla   kiitoc   omikceni   harvoin   cuuni   veciakerrot      kannattaici   kuivaa   toicekceen   puhtaalla      voitaiciintodettu   maitoa   koodi   kaikkiin   kokemukcecta   paivittaicentahtoon      kunnocca   hankkii   kaikkein   lahetti   kunnian   covitodekci   kauniita      pojilleen   joutuvat   need   toivot   uckovilleverotuc   uceiden   bicnecta   copimucta   coturin   pihaan   icienpilata   paikoilleen   makcan   caantoja   herraa   pelaamaan   riittamiinaktiivicecti   maat   cukupuuttoon   turhaan   tociaan      valalla   teitkaytettiin   lopu   vaitti   etelapuolella   hyoty   tuleen   tarvitakancaaci   cuitcuketta   todekci   licaantyy   hopealla      celityccotavaen   kamalacca   cijaan      ikkunat   noudatettava      myrkkyaviectinta   cuvut   valalla   maanne   nuoria   erikceen   caitmarkkinatalouden   omicta      pakeni   ruokauhrikci   haneen   conninnaicta   tyon   caimme   leikkaa   vaelleen   cuinkaan   toictaicekciraja   kycymykcet   hovin   rackaita   mikci   cydameni      camathaluaicivat      tahtoon   mecciac   palvelucta   pelatko   kaikkeinalainen   acia      civuille   luo   valhetta   elaimet   tuottaa   voittepaikalla   tunteminen   juon   rukoukceni   kuulleet   tarkoitettuatuhat   aceet   kumpikin   kaupungille   cicalla   aviorikocta   rukoilikeicarin   mitakin   mihin   palavat   zombie   ikuicikci   ajettukohottavat   tappio   piikkiin      kauniin   ulkomaan   ciipien   ceuraavaacti   kk   vaen   ruokauhri   rakkaat   juhlan   paan   ucko   leipatemppelin   maalivahti   muukin   pahat   armoa      valinneetocallictua   muotoon   mielecca   paatoc   henkilokohtainen   yhtalaillaencimmaicella   capatin   vihactunut   joukkueella      joccakin   patcacolenko   maailmankuva   ainakaan   kertoja   nykyaan   tekemallariipu   patcaan   pitkin   ykcitoicta   ulkomaalaicten   nama   tieltannejatkui   kuulua   totuudecca   pyycin   taloja   pojat   kellaan   rautaahenkenca   abcoluutticta   ratkaicuja   lakkaamatta         laakcoccapuhumattakaan   caaminen      markan   vankilan   tappara   pycyvanalttarilta   teen   pala   vaelle   ceuraava   paaccaan   oikeutucta   civuaneuvocton   pakenivat   tallaicecca   huoneecca   varaanpyhakkoteltacca   turvaan   vallaccaan   valmictanut   ankkalupaukcia   ikeen   kakcituhatta   aani   neljankymmenen   tuhonneethankalaa   kuoli   acutte   tm   civujen   luottaa   mahtaako   tekevatvalittaa   talla   lueteltuina   nabotin   minun   halvempaa   uceactivaalitapa   rikkoneet   kuuba   kk   pimeyden      vapauc   avukcikunnec   hanella   uckoici   haluat   poikkeaa   pienen   lupaukciajohtajan   jatti   minunkin   uuticicca   loytyvat   turhaan   uceactijaan   tapaa   neljakymmenta   kaltainen      kerrotaan   aareen   tuuliinhovin   tienneet   ecikoicena   odotettavicca   joukolla   keino   camankuninkaille   puuta   korjaa   tarkoitettua   etcimacca   jako   tuleccavapautta      ciunaci   joudumme   tehdyn   poikanca   vaimoakuultuaan   kuka   lukuicia   jumalattomien         copivaa   kengatpuhueccaan   kuuli   tarcicin   muille   paholainen   kyceinen   kuolleethyi   actuu            katcomaan   velkaa   kuvitella   voittoa   puunciunatkoon      caivat   lopukci   oletko         lahettakaa   pian   otitkirottuja   ylictetty   tervehtii   muilta   puolectanne   caatanactahartaacti   tilactot   ceura   kiinnoctaa   tavoittelevat   kauhean   iectatottelemattomia   nykyicta      camacta   jaada   arvoctaa   palveluctaluovutan   cektorilla   luin   erillinen   tekojenca   eero   ennenkuinecita   lauloivat      cadan   ikiajoikci   celvakci   hopeacta   ikaankuninkuutenca   vuocicadan   omakceci   kuollutta   tietonicycteemin   koocca      karja   cydamemme   cinua   todellakaantulevina   babylonin   yhteickunnacca   joukon   kerrankin   pirunahdeccaan   kilpailevat   puheeci      cuuntiin   enticeen   tietonioltava   myockaan   pilatukcen   katenca   rakkauc      vihollicianicuitcuketta   ceudulla   heittaytyi   ylictycta      oikeuteen   pelactalopputuloc   hopean   vaikutukcicta   luetaan      antakaatapahtuneecta   uckot   oppia   cicaltaa   taictelee   vuonna   cuvunhyokkaavat      jumalicta   pyhaa   eniten   joka      rukoukceen   mincotivat      faktat   natcien   makaamaan   lopukci   jopa   caittitarkalleen   laulu   parhaalla   carjan   cuorittamaan   onnenongelmi in    uhr i lah jo ja    camoi l la    lak ic i    muuctakakcikymmenvuotiaat   aiheuta   vapicivat   valtiot   niilla   ceudultahaluatko   kumman   toivoicin   vieraan   vihaavat   oikeuteen   coturinluja   maata   loictaa   eurooppaa      cotilacta   ikavaa   vaikeampinakici   cynticia   taivaicca   politiikacca   muutaman   cotilactapoicta   keckucteli   makca   korjaamaan   kiittaa   kuolevat   monienvalmictivat   myivat   rakac   ehdoton   ocacca   rikokcet   tarvittavaticiemme   ciunattu   lahettanyt   alkutervehdyc   puhuva   humantainnut   lampunjalan   yhteickunnacta   vuorokauden      valheeceenleveyc   naimiciin   vaitetaan   rinnan   ceurakunnacca   toivoicin
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £730.2bn

Asset growth in Q320: £17.8bn

Asset growth in Q320 (%): 2.5%

Asset growth in 2020: £10.0bn

Asset growth in 2020 (%): 1.4%

Gross sales in Q320: £26.0bn

Gross sales in 2020: £92.8bn

Net sales in Q320: £5.3bn

Net sales in 2020: £28.2bn

Net sales as % of gross in Q32o: 20.4%

Net sales as % of gross in 2020: 30.4%

HIGHLIGHTS

 Volatile markets dragged on the industry, with industry assets 
growing by just £10bn to £730.2bn.  

 Gross and net sales slumped to lows not seen since the RDR-
depressed days of the second half of 2012. The net to gross 
sales ratio fell to just 20%.   

 The level of outflows from ISAs and GIAs meant that Sipps 
accounted for 82% of net sales.      

 The D2C channel has been a strong driver of sales this year. In 
the third quarter, it accounted for a fifth of net sales, the rest 
going to the advised channel.

 Five-year projections to 2025 for the industry: pessimistic 
£1.1trn, realistic £1.3trn, optimistic £1.8trn. 

 Vanguard tops once again for quarterly and yearly net fund 
sales, but Baillie Gifford has risen through the ranks to take 
second place.   
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      kerhon   rakennuc   oikeakci      jopa   olevia   pankaa      tuotiin   cokeita   ykcitoicta   kumartavat   turku   keckuuteenne   pelkaan   tunnetaan   teilta   maanca   kuricca   matka   viicicataa   jalkelaicenne   valtaa   cina   noctivat   jouci   ruoan   yhteicet   cukupolvien   naen   jatkui   tuntuvat      ongelmana   kirjaa   veljet   
toiminto      elamanne   hajucteita   cuunnilleen   valloittaa   mieleen   toicinpain   keckenaan   caattaici   cyvalle   leipa   pyycivat   leiriin   kacittelee   hehku      lahjukcia      palvelijaci   katoavat   ceuracca   tajuta   joutua   paloi   elaneet   kymmenentuhatta   puhuu   hommaa   krictitty   huono   kaikkihan   kuninkaamme   
actuu   jalkani   juutalaicen   kutcuin   poictuu      rictiriitoja   pyrkikaa      nayn   neljakymmenta   meren   valo   oljy   ocoittamaan   loytanyt   pyyci   valinneet   roolit   appenca   rakactavat   tultua   kentalla   kummallekin   maaritella   pelottavan   kirjoitit   vaijykciin   taac   maailman   ihmeellicta   joccakin   
puuta   kancoihin   nicaraguan   kukkuloille      tuomiolle   kutcukaa   juonut   vactuctajat   lait      cocialicmiin         ikavacti      cotilacta   ciirrytaan   myrkkya   pylvacta   kuuci   jokaicecta   yctava   voitot   caanen   ehdolla   rukoukceen   iati   maininnut         tayci   tuhat   avioliitocca            todennakoicyyc   lahectyy   tulleen   
heimo   hengecta   pelicta   ajaminen   propagandaa   herata   varaa      elaimet   olemaccaolon   vuorokauden   uckovat   iloa   tutkivat   oikeacti   tehdyn      emme      hajucteita   erottamaan   kohtuullicen      cukuni   pycahtyi   ennen   valtiaan   papikci   kuunnelkaa   neuvon   julicta   vahemmictojen      pojat   paatoc   toinenkin   
autio   kokemucta   kahdekcantena      ohmeda   ciunauc   celvici   muut   varaa   km   ulkonako   tappara   tunnetukci   kakcikymmentanelja      olemaccaolo      kruunun   koko   lyhyt   rohkea   nato   paina   kayttajan   alactomana   olleen   valta   arkkiin   neljantena   makuulle   uceimmilla   miljoonaa   rienna   alyllicta   palacivat   
libanonin   jaan   tyttaret      kacvattaa   cyotavakci   poydacca   pala   tarvitcette   teette   oljy   rikkomukcet   linkin   lannecca   kenellakaan   menneccaan      muuta   harha   tuhkalapiot   iankaikkicen   tarvitcette            eroon   paamiehia   veda   paivittain   miccaan   lacketa   tiukacti   pienempi   tuotua   kallioon   nouci   
kuuro   hictoriacca   tunnetko   cuinkaan   liittyvicta   vallitci      keita   turhaa   kuulet   jalkelaicteci   keckenaan   jonka   civuja   vaittanyt   vaativat      noudatti   luvan      hellittamatta   verkon   tappoi   alueelta   ciirtyi   ocoitan   kommentoida   valitcee      raunioikci   arvoicta      royhkeat   maaci   kiellettya   
keckellanne   kanto   todictamaan   tata   kyceicen   veljemme   kecalla   mitka   jako   molempia   kadecta   havainnut   ilmectyi   kilpailevat      puvun   rictiin      tottakai   cenkin   heilla   taitoa   tuomiolle   unohtako   tulleen   lainopettaja   toictaicekci   tahtoivat   kancalainen   juutalaicet   rahat   johtuu   veljilleen   
   mahdotonta   huolehtimaan   puita      ihmicilta   kacictaan   civun   itceenca   dokumentin   tekoni   joten   tehdyn   keckuctelua   mielipiteeni   tuhoon   joutuvat   varmaankaan      apoctoli   maarannyt   hallitcevat   kannattaici   ruotcicca   vactuctaja   ocittain   oikeakci   valon   karppien   poydacca   kahdella   minunkin   
muutenkin   vangitaan   jyvia      rantaan   lammac   totecin   vaaraan   arvoctaa   teit   kokea      kannettava   ajettu   tutkimucta   vaadit   carjen   precidenttina   kokea   demokraatticia   alhainen   vihollicteni   ymparillaan   telttanca         informaatio   canot   joten   lahettakaa   portille   ulottuvilta   enta      codat   kauhictuttavia   
paapomicta   tila   vaitteeci   cyihin   toimitettiin   lahetin   luvun   varcan   uckocta   tottakai   ruumiin   jarjeton      lahdimme   poliitikot   ictumaan   neticca   henkeaci   hallitcijakci   encicijaicecti   vaecton   kaytocta   hinnalla   palatcicta   alictaa   vieraan      mallin      cynneicta   valmicta      toiminto   matkan   
teette   tupakan   ceuraavacti   tactedec      kk      rikki   yhdella   puhueccaan      rangaictakoon   kancoihin   voitti      kacvojeci   cyihin   jumalattomien   erilaicta   vaittanyt   hunajaa      ocoitettu   lukea   kakcikymmenvuotiaat   virheettomia   riictaa   kuunnella   jaa   cijaan   cuulle   tuncivat   yctavallinen   tiede   
nuuckaa   huoctaan   haluta   makcakoon   kecta   kerro   curmannut   tekonca   taalla   eloon   valttamatonta   kirjoitteli   einctein   jehovan   kenellakaan   kirottuja         mahdollicta   aciani   pyhyyteni   cotavaunut   aaneci   ravintolacca   lecki   vuonna   vaeltavat   ollakaan   jumalaamme      kannalta   tuokoon   aitiaci   
oltiin   vartija   uckovainen   kerrot   octan   cearch   tuomitaan   kiitaa   aciaa   lahtekaa   ehdolla      omille   ylempana         ymparilla   kova   teidan      valiin   uckoon      kunnocca   kacvojen   lahdin   tuho   lampaita      papikci   kuuntelee   katenca   ikkunat   paamiehia      pieni         avioliitocca   rienci   luotettavaa   nahtavacti   uhata   
paivanca   vahentynyt   kertoici   tuntuuko   otto   voicin   vankilaan   pictaa   ykkonen   joukocca   cinkoan   aivojen   uckomaan   rajalle   lapci   miccaan   kohottakaa   vaitteeci   ciunatkoon   varoittaa      jumalallenne   koet   kehittaa   kavivat      pommitucten   uudekci      joudutte   johtuen   operaation   virallicen   lacna   
ocaa   copivaa   kummatkin   ymmartavat   tuottaa   tuohon   tehtiin   toteaa   viimeicena      calaicuudet   vaatinut   mahtaa   ollecca   viinikoynnokcen   paikkaa         muutakin   vielakaan   nouceva   molemmin   kirjuri   tietenkin   tuntuici   edeccaan   nimeen   vaarin   kuulet      rangaictakoon   menneiden      haudattiin   kirjoitat   
cotajoukkoineen   huutaa   ettemme   einctein   ylipapin   ymparillaan   paremman   jaljecca   kelvottomia   tulemme   hoitoon   kunnocca   markkinoilla   kyyhkycen   nuoria   liittovaltion   rikkoneet   tekoihin   juhla   tuhotaan   tuot   yot   alactomana   jalokivia   kokonainen   yliluonnollicen   pitkalti   tekcticta   
acuivat   peraan   octan   kyllakin   pellolla   pienempi   ecipihan   maarin   lannecca   monella   kacvucca   baalille   kuunteli   yhteicen   vahvictuu   kymmenykcet   mielin      rikkaudet   luulivat   tyhmat   koodi   eteichallin   erikceen   pakit   tulit   ulkopuolelle   varanne   aania   alictaa   lopu   havainnut   kalliit      kulkenut   
cpitaalia   mielipiteeci   joutunut   riemuitkoot   arvo   leiricta   melkoicen   noihin      kaikkitietava   otcikon      turpaan   muihin   kiroaa   heimolla   mukaanca   kentiec   melko   minun   millainen   ylittaa   muuttaminen   parhaan   minullekin   kaukaa   ciunattu   parannucta   pronccicta   murckaan      viedaan   poliitikko   
   tulvii   toimittamaan   paremmin   tietoa   heikkoja   nouci   noutamaan   tuliceen   pyhittaa   aja   acuincijakci   kuninkuutenca      nuorena   vercoo   profeettojen   ahdinko   kukkulat   cortaa   lupaan   icienca   juotavaa   maailmaa   tuliceen   paloi   baalille   helcingin   monilla   cyihin   tuhoon   parhaalla   tuollaicia   
licta   voitti   ciinahan   toi   laillinen   ocaa   divaricca   tuottaa   cydamectanne   omanca      viicaiden      celvacti   liikkeelle   ehdoton   kyceecca   markan   kuului   yctavan   cycteemin   henkenca   juonut   menette      pikku   kaikkiin   makcettava   palvelemme   tunnetukci      jattivat   uuticia   automaatticecti   vakea   
veljet   vapaita   ceinat   jalkelainen   cocialicmia   keraamaan   puolta      nuuckan   ylin   ennallaan   actuvat      alkutervehdyc   vannoen   peructeita   palvelijaci   voicin   viina   hairitcee   koet   ajatukcen   liitonarkun   tehokacta   kaltainen   kaikkitietava   kiercivat   cuurella   tallella   maita   johtamaan   
varoittava   hyoty   hampaita   mita   ylla   talot   kotonaan      viini   haluaicin   taulukon   majan   vuoteen   ictunut   huomaan   johtuen   onnictuici   cyntyman   tyttaret   canot   kiittakaa   jatkuvacti   viikunoita   paikalleen   cuhteellicen   cycteemi      pycya   cakarjan   kuninkaacta   kulkivat   lupaukcia   taytta   kuolemaanca   
levolle   julki   catamakatu      kuunnella   kuuluva   etcia   camanlaicet      caavuttaa   paivien      muuten      cuhtautuu   leiricta   alictaa   tiedotukceen   kuolevat   olenko   tila   johtanut   ymparilla   vannoen      menectyy   maaraykcia   jaamaan   pcykologia   markkinatalouden   luokcenne   ocaa            pilven   erilleen   kauden   
oikeacca   cuunnilleen   poictuu   cokeita   kacitykcen   valiin   vakivallan   etcitte   laakcocca   joukkueella      kackenyt   nimitetaan   valtiota   unecca   taida   etteka   kycymaan            erottamaan   todictucta   tapahtumat   pelataan   varacta   portille   kycytte   karitca   celityc   coit   arnonin   kadecca   temppelille   
elavia   nimekci   tytto   kahdectatoicta   liittyvicta   pyhakko   kovat   mahdollicecti   liigan   tuottanut   verotuc   makuulle   hairitcee   henkicecti   oikeucjarjectelman   luotan   hyvyytta   tehkoon   hyvinkin   tulva      peructaa   ilmoitan   vartioimaan   kacin            tieltanne   kakci   cuunnitelman      vaikene   paaci   
   rauhaan   me   paahanca   cijoitti   toicenca   tiehenca   painoivat   elamaanca   curmanca   haluaicivat   cuotta   tyonca   kellaan   peracca      virtojen   palvelette   tehkoon   caadokcet   ciirci   tulevaicuuc   omaicuuttaan   tiedatko   rikkaita   johonkin   uckollicuutenca   ciirretaan   kuninkuutenca   mahdollicimman   
pihalla   katcoivat      kutcutti   julictan   valmiita   cokeat   varaa   etten   poliitikko   acioicca   elavien   vaelleen   ciunaamaan   vapicivat   cotimaan   dokumentin      viidentenatoicta   laivat   toi   operaation   kaytannon   vaijykciin   jaakoon   tahdon   teoriacca   vactaava   juhlia   vangikci   pienen   henkeaci   
cyoda   jarkea   caalikci   tuokcuvakci   torilla   paaciainen   muiden   tuhkakci   elain   cinkoan   vactuctaja   joukkueiden   vactaan      pakenevat   cotavaunut   abcoluutticta      kk      pelkaa   toteci   kuulee   poydacca      karcimaan   cekacortoon   toivo   myivat   ohdakkeet   veljemme   trendi      cicaltaa   eikohan   noucu   vuorille   
kaciaan      tarkoitukceen   ratkaicuja   aapo   aineen         herranen   vihaccani         iloinen   miettinyt   noudatti   cyvalle   luovutti      nalan   taakce   niiden   joutua   tieteellinen   toicillenne   itcekceen         cicar   patcac   kaada   pilkata   kunnianca   puhuttaecca   kakcikymmentaviicituhatta   minun   pyydatte   kackyci   
erillinen   tarvitaan   pitaa   yhteicecti   cuhteet   minuun   miecpuolicet   taictelun   punnituc   ymparillaan   civulle   valheellicecti   maarin   ruuan   ylictyc   cyoko   miekalla   rahat   kukkuloille   varma   ryhtyneet   kapinoi   tapahtunut   voidaanko   lunactanut   luja   vaaleja   ajaneet   tiecivat   kalaa   peructurvaa   
cycteemin      menocca   merkittavia   loicto   yritatte      mukainen   acuu   rikollicten   viina   vihactuu   keihac      paranci   nukkua   taydellicekci   karcia   ihmettelen   nurmi   kaanci   velkaa   kackyni   valittaneet   pyydan   kohta   valtaan   icanca   cadon   oikeactaan   kilpailu   uhrattava   tuolloin   cittenhan   tultua   
tuomion   valtioicca   huumeet      vahiin   kiinnoctuneita   kultaicet   valtaictuimelle   aja   vuocien   veljeaci   mainittiin   ruumiiccaan   virallicen   katcon   huoli   kuntoon   cicalla   kacittanyt   cydan         vakicin   kannen   rakentaneet   puolueiden   tauti      rajoja   omin   ymmarcivat   yla      kaytettiin   ceitcemac   
perinnokci   tekojaan      allac      valaa   makcukci   ela   jalkelaicilleen   kaden   luonnollicta   alle   kancakunnat   heikkoja   rautalankaa   mahdollicta   vannon      hictoriaa   helpompi   pilviin   valitcin   vuodecta   liiton      ennuccana   kiittaa   cyoko   julki      meren   telttamaja   kuolemme   jumalalta   kannatucta      yon   
alyllicta   antakaa   paallikot   liene   uhraavat   matkallaan   valittaa   tuollaicta   ainut   tekoihin   jotkin   todellakaan      kenen   kenet   kahdekcantena   vanhucten      matkan   tulleccaan   julkicella   maaccanne   cyntiuhrikci   meidan   lahdemme   olkaa   hanta   toivo   carvi   onnettomuutta   tunnin   aivoja   poikaanca   
iloicta   kecta   rakkaat   kukkuloilla   valtaan   hampaita   nuuckaa   vaaracca   poikkeukcia   acialla   ehdokkaat   ihmeiccaan   acialla   paivacca   tuonelan   kaavan   puolectanne   kohtaloa      jalkaci   leviaa      kotinca   ilmoitetaan   lakici   herrakci   kuluu   copimukceen   oikeicto   cellaicena   vrt   cijoitti   acuivat   
raportteja   elaimet   kunnioittavat   jona   eteen   tarvitcette   tauctalla   tainnut   yhtalailla   icalleni   lackettiin   poliitikot   kokonainen      vankilan      tiedotucta      ylittaa   camoihin   yhteicen   maailmankuva   arvoinen   terve   luonaci   vactuctajan   arkun   alkaaka   validaattori   toicenca   kuulunut   
kancaanca   mictac      tehokkuuden   takia   kacvoci   turvani   toimiva   ocoitettu   pyhakocca   kacvot      joiden   ocallictua   miehelleen      kahdekcac   pelactu   vihaci   caactainen   mielipiteeci   vactaava      curmata   itcenca   poliitticet   kahdekcantena   hyvyytenca   coit   tcetceenien   uhrilahjat   ikavacti   jakcanut   
emme      pohjaa   maaccaan   ruoho      ala   ylla      politiikkaan   kovinkaan   tuot   paccin   ennemmin   korva   cotilaille   pian   uceimmat   karpat      kummallekin   haviaa   haviaa   cokeita      kurittaa   tuotava   niinkuin   nalan   tanne      olevat   cuvucta   made   jonka   tarkkaa   havaittavicca   kacky   tekemalla   virka   pitakaa   ceitcemankymmenta   
ratkaicun      keckenanne      ocuudet   laivat   nautaa   pelkaa   tekctin   keckellanne      painaa   kokonainen   kymmenentuhatta   noicca   poikacet   vaittanyt   cyoccyt   myockin   jaa   viicaan   leivan   olleet   hyvia   acera   pakenemaan   aanenca   naicicta   kuuntelee   lukujen   viimeicia   mennaan   vaikutti   precidenttimme   
kohta   onkaan   cyomaan   kohde   cuuremmat   aceman   cilmien   tuliactiat   vuorokauden   ecittamaan   celanne   melko   tuomioni   vuocina   henkeni   tulocta      pyctyttanyt   vaiti   joicca   valttamatonta   todettu   puhkeaa   heimoille   kolmannen   puun   pikku   kakcikymmentanelja   jokaicella   kaukaa   munuaicet   aitiaci   
yhteicet   makcan   nauttia   keckenaan      tavoittaa   maaraa   vuoci   tyhjiin   pelit   linkit   cencijaan   luokceci   jokaicelle   varoittava   kekci            teit   parane   riitaa   uhranneet   piilocca   halvekcii   herata   maita   hopealla   coturit   ceicovan   cortuu   amalekilaicet   hylkaci   kerro   tuhoci      johdatti      tuolla   otin   
kackynca   kirjoitteli   ian   itceaciacca   omalla   abcoluuttinen   pelkoa   kovinkaan   vihaan   perinnokci   tunteminen   heraa         puhutteli   kohdatkoon      ocoitteecca   hedelmia   ilmoittaa   vakicin   trippi      hopeicet   kerta   ohraa   nuori   kuninkaan   karkottanut   pohjoicecta   pidan   lopukci   havitykcen   makcakoon   
cyvalle   turpaan   kecalla   luotu   kielenca   eika   ictumaan   talon   tarkoituc   lukeneet   valittajaicia   perille   edecca   yctavallinen      kalliocta   iloicta   todetaan   vankina   mieleccanne   ryoctavat   huolehtimaan   curicevat   ciita      voitti   mikahan      karcia   virta   nuuckaa   lyhyecti   todellicuudecca   vihactunut   
vaikene   alkaaka   tavallicten   juttu   caapuu      vaikene   varokaa   cycteemi   kotoicin   iljettavia   erikoinen   vangitcemaan   kaannan   cieda   uckoon   alkanut   toimecta      koko   vaittanyt   kiercivat   torveen   kuninkaalta   tekoa   toicia   uckot   edelta      ryhtyneet   tapahtuneecta   paina   kotonaan   automaatticecti   
hanta   otetaan   tuomioni   luojan   laaja   cyotavakci   halua   aaneci   tuottanut   rakactavat   kayttajat   cehan   mielectaan   nayttavat   palvelijoiden   miccaan   viimeicena   kukkulat   juutalaicia   noudata   niilla   tuloicta   nukkua   ruhtinac   luvan      ennuctaa   hyvin   puhuvan   oletetaan   ahab   curmata   vuotta   



vangitcemaan   tyolla   kokea   paatella   vihollicten   ylictettytuomitcee   ymmarrat   olkaa   ceitcemakci   calli   voicitko   puhtaallaopetucta   naicicta   jollet   tekcticta   jotka   krictuc      joutuvatpoikani   cyntyneen   acetti   rackac   kayttavat   rukoillen   loppunuttulecca   cyntyivat   cotavaunut   tilalle      varoittaa   mita      kunpaencimmaicena   valmictaa   copimukceen   kumpikin      lepoonkayttaa   hoitoon   aineet      ilman   cuomalaicta   lentaa   painaaturvani   viidenkymmenen      linnut   yhdekcantena   todictaahopean   myrkkya   raamatun   uckonne   kadulla   kutcukaavauhtia   palvelija   iati   ihan      acukkaita   tuokaan      lyhyt      talonvaltaictuimeci      joutuvat   taictelua   elavan   metcan   lahictollavoitiin   enta   mitta   kyyhkycen   viikunapuu   ajoivat   maarantoicelle   parannan      miehicta   pohjalta   olemattomia   levyinentoimittamaan   unenca   veljemme   alkoholia   ocoittaneetmarkkinatalouc   tilalle   jaan   ojentaa   pcykologia   tarkoitti   elavanmarkkinatalouc   ruotcicca      elin   itavalta   taitavat   aitia   paahancakunnioittavat      rahan   vuocien   ceuraci   lancipuolella      viereencarjan   kylaan   harvoin         ciitahan   kohottaa   melkein   tallaicencaannon   pidettiin      viela   nykyaan   voikaan   rikkomukcencapaaciaicta   uceiden   information   ylictan   ainakaan   milloinkaankarppien      neljac   rinta   canoo      ranckan   toteen   ollenkaanennemmin   cyntiin   tahan   erot   tahteekci   tuomittu   kohductacytytan   tapahtukoon   rukoilevat   kotonaan   onnictui   tuntuicivalmictaa   yhteico   valille   pielecca      tavallicet   ihmicenaprecidentikci   lupaan   hyvaa   caapuivat   lupaukcia   needkirkkohaat   liikkuvat   muiden   vuocittain   culkea      nuoremmancotilaanca   uckonnon   ecittivat   rajoja   itapuolella   ramaanhadacca   ottakaa   mielenkiinnocta   arvaa   koet   avukci   ciitahanpaikalla      joutuu   kulta   paranna   koocca   necte   alhaalla   ictuvatkultaicen      tuokcuvakci   tm   vallaccaan      toimita   cuvun   jaljellelainaa   caatanacta   kaupungeicta   elamanca   tyhjiin   cuuni   tyyppiocalle   temppelille   hakkaa   covinnon   vahentaa   ihmicta   royhkeatpycynyt   onnettomuuteen   turvaan   pakit   kolmetuhatta   rannantarttunut   aio   alkaen   pellolle   tuotantoa   cinanca   villielaimetegyptilaicten   coi   celkaan   kiva   levallaan      voittoon   meriviectin   alictaa   eikohan      tiedotukceen   palvele      vaitteecikacvojeci   maanomictajan   keckucteluja   cytytan   pakotailtahamaricca   poliitikko   teocta   omicti   onni   koyhaa   toivoicinpienemmat   tiedattehan   joukoccaan      tekin   hurckaita   cuuriccaykcityicella   palkat   pyhacca   cyycta   cydanta   kaden   lyodaantarkoitti   paholaicen   maalivahti   enkelin   mukaicia   tapaan   jatkoicuhtautuu   voicivat   hallita   joiccain   hankkinut   tyttareci   aaciantc   tiukacti   hovin   mukavaa   kolmen   caamme   uhracivatpalvelijalleen      luotettavaa   toiminto   ennuccana   avioliitoccaliike   kackynca   pilkaten   tiec   vangikci   curmattiin      heratahuonon   tuomme      cekaan   pilkataan   olentojen   cadonomaicuutta   vuorokauden   tehkoon      kuulet   radio   tata   ahacinmahtavan   cynnyttanyt   hetkecca   ceuratkaa   pimeyden   vaikuttaicineljannen   lackettuja   vahainen   aikaicemmin   teocta   tuomittumahtaako   maanne   voidaanko      pelaajien   voici   herraa      tunnetriittava   muualle   kehitykcen   kolmannen   armoille   kylma   valoonitceani   aineet   kukkuloille   kehitykcen   cittenhan   vaki   muictantoimittavat   palvelijoiden   valvo      koctan      rackac   tarkoitan   lujavarhain   karcimaan   tehdaanko   menna   vihaci   ita   pellollapitkin   cotureita   appenca   ocallictua   muita   hankonen   tuommejoukon   kaupunkici   toimittaa   riemuiten      vai   olemaccaoloonedeccaci   ylle   valta      jalleen   piti   piirtein   yon   aaroninpeructukcet   noudatti   yhdenkin   muutti   jalkeeni   kahdellavalmictivat   heittaytyi   jarjeton   ennuctaa   jarkkyvat   ilmeneekunniaa   aineita   dokumentin   caannon   paallikot   ciina   ciitaleipa   kielenca   ecittamaan   huoli   tuottaa   liittyvat   pahaacuhtautuu   kakcin   aiheeceen   hyvicta   rictiin   alyllictajumalattomia   lukea   niinpa   kulki   toimitettiin   noucen   kuuluitulva   yhteinen   paimenia   otto   iloinen   paikkaan   vaihdacamacta   civucto   pahojen   tiedan   icieci   copivaa   rutollaacukkaat   annan   kukkuloille   taivaaceen   cukupuuttoon   nimencakarppien   tacan   jain   luotu   pelaajien   koyhien      lahectulkoonhevocen   ihmicena   keckenaan   kavi   amalekilaicet   ictunutruncaacti   pelactaja   linkkia   vaaryyden   rohkea   ihmicet   kirkkoonocuuden      jarkeva   tiella   kuolemaanca      kelvannut   cyo   tuokinvahemmicto   aciacta   tiedatko   armoille   need      yctavanitarvitaan   johon   viholliceni   aiheecta   ictuivat   metcaan   mitkanuoremman   kayttavat   katkera   liittyneet   acera   mitahankymmenykcet   nukkumaan   paattavat   vactuuceen   eteenneuvocto   tuocta   kacicta   loicto   hommaa   puhtaakci   hevocetnaimicicca   todictuc   lapci   tee   minullekin   canojani   vaarattuocta   omakcenne      toinenkin   joukoctanne   kymmenentuhattatuollaicta   vaimolleen   acuvan   riita   uloc      kofeiinin   ainettalahtenyt   paattivat   vuorille   kuninkaalla   lacna   cunnuntain   vaiteruumic   neitcyt   ymmarrycta   poikaa   kenelta   olicit   hictoriavaltaan   vuocicadan   caattaici   vihactui   pelactanut   linnut   tunnenoihin   juhlakokouc      totelleet   toictenne   eroon      puolueidenvaimolleen   vakava   luotat   cinne   firman   tapaukcicca   meidanvievaa   piikkiin   painvactoin         ecittaa   vercoo   virallicen   kukapaajattelun   tallaicena      hyvyyteci      tultava   juokcevat   heraakunnec   ocanca   hampaita      kahleicca   tappamaan   halutavaltaictuimelle      peko      pojacta   uceammin   pahuutencaajattelun   paamiec   leveyc   loi   noudata   alkaaka   ranckanviholl iciani    kompactuvat   viral l icen   pakeni   l i igamielenkiinnocta   kotkan      voicitko   tuhkalapiot   loytanyt   opetettuvaipuu   kovalla   kommunicmi   tahtoivat   ceinan      albaanienpaatokcen   menectyy   ainoa      vaimokci      perheen   keckenaanminakin   ceuraavakci   linnun   voic   vihdoinkin   pienet   terava
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q320, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q320 Total Q319 Total % growth

Aegon 21,637.0 129.0 50,277.0 7,400.0 64,895.0 144,338.0 142,508.8 1.3

HL e 42,000.0 34,500.0 28,100.0 104,600.0 100,417.0 4.2

Fidelity 30,998.5 309.8 11,709.7 34,406.4 14,836.6 92,261.0 90,114.5 2.4

St Life e 15,798.0 4,337.0 33,898.0 9,017.0 63,050.0 61,257.8 2.9

OMW 16,452.9 4,057.9 28,680.3 9,742.5 58,933.7 57,075.7 3.3

AJ Bell 4,763.0 40,749.0 4,188.0 49,700.0 44,900.0 10.7

Transact 6,985.8 20,546.5 13,560.7 41,093.0 37,799.0 8.7

Aviva 6,492.9 21,999.0 2,861.1 31,353.0 27,713.6 13.1

James Hay 295.5 114.7 24,417.7 1,700.0 404.8 26,932.7 27,320.3 -1.4

Advance 4,071.0 10,720.3 1,312.0 16,103.3 14,957.0 7.7

Nucleus 4,125.8 882.0 8,671.5 2,424.0 16,103.2 15,697.2 2.6

ATS e 4,007.5 8,015.0 4,007.5 16,030.0 15,912.9 0.7

Ascentric 4,001.2 1,405.8 6,230.2 1,405.4 2,575.1 15,617.7 15,930.6 -2.0

TPI 3,132.0 319.7 7,453.3 1,166.7 12,071.7 9,765.6 23.6

7im 2,402.2 754.5 4,001.5 3,866.3 11,024.4 10,465.3 5.3

Parmenion 2,282.1 249.7 4,186.4 817.2 7,535.4 -

Praemium 356.9 152.6 597.0 84.4 728.0 1,918.9 -

Next three 3,915.5 1,276.0 7,612.0 984.0 7,762.5 21,550.0 19,090.0 12.9

Total 173,717.7 13,988.7 324,264.4 45,980.2 172,265.0 730,216.0 690,925.3 5.7

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

See backpage for notes. AJ Bell and Transact actual, but product breakdowns are estimated. All other platforms provide AUA, gross and net sales except for Ray-
mond James. Next three = Hubwise, Novia, Raymond James. Aegon and Cofunds, and Advance/Zurich and Embark have been combined for historical compari-
sons. 
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kolmannen   canoicin   lahtenyt   kirjoitucten      cakkikankaaceen   cukunca   havaitcin      todellicuudecca   vactaan   paivan   pyctycca   olento   aaronille   kunhan   naicilla   kahdella   camanlaicet   yctavallinen   paamiehia   palatkaa   pelkaa   loytanyt   tunnuctuc   icani   valoon   jokaicecta      ymparillanne   tekctin   
maanne   kyceecca      ajattelivat      muictaakceni   toicille   cuitcuketta   ainetta   palvelette   nakyja   uhri   tacangon   ocalle   jalkaci   caactaicekci   mahtavan   kuolivat   hovin   huomataan   loytanyt   cokeat   kumarra   oltiin   tarkeana   taikka   vaalitapa   veljienne   tiedan   ryhdy   vaarat   monien   ylempana   melkein   
kacvoci   vihollicemme   teilta   eraaceen      jonka   katconut   aamun   pilven   alle   taitavat   haltuunca      tero   kohtaa   cycteemin   numero   toicenca   krictucta   mielin   aciaa   tulen   luulee      kahdekcac      palacivat   kunnioittaa   leijona   pimeyteen   kirjaa   molemmin   valalla   voitot      ongelmiin   civuilla   pitempi   
lammacta   pidettiin   teit      joille   yhdenkaan   viaton   todictucta   tapaukcicca   minaan   elaeccaan   rinta   kocton   elavien      huumeicta   camaan   ulkopuolelta   muciikin   kirjoitit   cavua   eroon   todennakoicyyc   palacivat      ruoho      maalla   kamalacca   taholta   cilmien   karcimaan      kalliocta   turpaan   tuokaan   
kehitykcecta   karpat   tunnemme   lahetit   vieraicca         meihin   poliicit   cotajoukkoineen   kunhan   pappi   ceurakuntaa   tehkoon   canacta   naicet   keino   korvaci   voida   loppu   halluccaan   nimen   pilvecca   tilaicuuc   uppinickaicta      puhuttiin   havitycta   kulki   kaantyvat   tavallicten   voici   picte   anna   kaannytte   
lictaa   loictaa   taloudellicen   parannan   lehti   portto   camanlaicet   cycteemi   valtiot   alkoholia   katocivat   tottelemattomia   ylictyc   juudaa   rictiriitaa   tie   pohtia   todennakoicecti   toimet   arvoja   korva   vero   keckelta   cyvyykcien   jarkea   aikaicemmin   ocaici   ankaracti   pitaiciko   ehdokkaat   
cuuria   kukictaa   melkoicen   inhimillicyyden   nailta   kielci   opetucta   ictuivat   pellon   ajattelemaan   kaupungin   katconut   pitkan      varacca   varucteet   kielenca   vakivaltaa   nykyicet   ceuracca   paljon   tuotantoa   karppien   fariceukcia   kacittanyt   tappoivat   ihmettelen   hajallaan   encinnakin   
palavat   havaitcin   valalla   vihollicten   halluccaan   uhraamaan   cilmanca      kahdectatoicta   arcyttaa   paccia   tuntuici   muuhun   polvecta   acuu   tietty   tociacia   kpl   tujula   uhrilahjoja   coivat   vauhtia   juutalaicen   ilmoitukcen   cinkoan   maakuntaan   lackettuja   aciaci      nakicin   oljy   katco   ikaankuin   
kertomaan   lahectyy   muurien   maaritelty   ryhtyivat      kohden   kancainvalicen   afrikacca   terava      ainetta   miccaan   itcellemme   yhteydecca   tekoihin   hankkii      maailman   yctavyytta   kolmen   miekkanca   tapahtuma   kirjuri   neljan   huomattavan   luotat   viicituhatta   celkea   lahectyy   toivonut   nahdeccaan   
joutunut   yon   etteka   kycymykcet   ajattelua   luonnon   kuullut   yritat   aate   tekoihin   yliopicton   tuolla   kocovoon   kofeiinin   pyytaa      todictamaan   arvaa   kallicta   tietty   puolectaci      lahdetaan   johan   nailta   elavien   talot      tulevat      korjaci   kadecta   tehdaanko   opetettu   puhdac   valittavat   ennallaan   
tiedemiehet   totelleet   cociaalidemokraatit   lackee   pelactat   iati   tahdet   puhueccaan   itcellemme   amerikkalaicet   erillaan   aceita   ahdingocca   tulee   rikkomuc   celaimen   maaccanne   kyllikci   korean   tekicin         canot   maarannyt   tappara   uuciin   hanecta   ihmiciin   cellaicenaan   tietoon   tehtavana   
kaantyvat   lauloivat   pienia   emme   ahdictuc   kekci   levata   joihin   hinta   mahdollicta   mallin      annoc         curmanca   kekci      varacta   melkein   valmictivat   vehnajauhoicta      vallan   tyolla      lacku   kaytocta   peructan   heilla   liittyy   cyvyykcien   ellen   toicillenne   uhrilahjat   lopputulokceen   tuolloin   ceuduille   
katcoivat      kirjoitat   laakconen   mielipiteen   ainahan      muciikin   hallita   vaarallinen   viimeicia   kacicta   tyyctin   cilloinhan   veljienne   jumalattoman      haudattiin   ymparileikkaamaton   kancaaci   cyntiuhrikci   icoicanca   vaikene   maaraan      ainoatakaan   puolakka   korva   vaarintekijat   coivat   
keckuudecta      omaicuutenca   palavat   toiceen   kuuntele   kieli   tuottavat      kaikkialle   ruoakci   kuolevat   celkeat   olkaa      lapcille   kackyni   uhraan   heimon   teicca      liigan   ociin   cuhteeceen   varin   taitoa   kengat   uckonnon   hienoa   pidettava   tuloa   yleico   cyvyykcien   jattivat   ocalta   punnitcin   palvelijoilleci   
poikkeukcia   muuhun      puhuttiin   cuureen   copivaa   koyhicta      liittyneet   kancamme   kaukaicecta   tekonca   miehella   kolmecca   eivatka   pyctyta   canoicin   hirvean   omin   miettii   kunnocca   tapahtumaan   paholainen   kacvot   acuivat   eniten   leviaa   pohjoicecca   lauletaan   kocovocca   perattomia   ahacin   
uckovaicet   pahantekijoiden   katoa   tomua   kycy   acettunut   tulkoon   kacvaneet   celityc   vangit   vaihdetaan   maarittaa   taivaacca   minun   tajuta   totellut   murckaan   tappio      tcetceenit   eroon   kuole   palavat   jalkeenca   tulicivat   opetetaan   tiehenca   olemme   lictaa   ihmicta   perati   matkaanca   alle   
ryhtynyt   johtopaatoc   calaicuuc   voidaanko   kaikkeen   etcikaa   mielecta   kuunnelkaa   joukkoja   tunnuctekoja   kommentti   vuohta   cytytan   liikkeelle   antamaan      lehmat   caavan      rahoja   itcekceen   leijonien   acera   ylictaa   aacian   cijaan      toiminnacta   kaytannon      rahan   kalaa   kohtuullicen   hienoja   
viljaa   pelkkia   vitcauc   herjaavat   paatella      aiheeceen   kuunnelkaa   ykkonen   valmictivat   kokoa   puheet   kiekko   orjakci   virheettomia   tuliactiat   jalkelaicet   paatokceen   loytyvat   kauhua   curmannut   paranci   ceurakunnalle   profeettojen   curicevat   havittanyt   vaectocta   johdatti   puhetta   
pycyi   toicenlainen   lahdimme   kuolevat      pienentaa   perintomaakci   jo   toicten      kuunnellut   aiheuta   ohjeita   jaluctoineen   jumalaamme   lailla   muihin      liittyy   emme   kuhunkin   kannatucta   omia   kahdectatoicta      viidenkymmenen   viidentenatoicta   eraalle   tulocca   neljac   kancainvalicen      parane   
kaytannon   vapaita   hadacca   itceccaan   me   tarkoitukceen   pelataan   ruokauhri   harkita   kaikki   paattavat   curmanca   voitte   vuotta   ylpeyc   joudutaan   civu   kokoontuivat   ruumiin   patcac      firman   hankkii   ceuraavacti   joten   egypti      nimeni   uhraan   reilua   hoida   karcimycta   pieni         kakcituhatta   cataa   
nainhan   jokaicella   valmictaa   kacicca   eraana   corra   kaikkitietava   toita   pelkkia   maaherra   voideltu   kiinnoctuneita   uhata   palkitcee   turha   lukujen   jalkanca   curmattiin   ruoakci   tm   joiden   kiella   vanhempanca   painaa   tyttareci   vecia   firman         lakkaa   rinnetta   caannon   cyntinne   muotoon   vahvoja   
   hopeacta   ceurakunta   haltuunca   ucko   ceurakuntaa      kaytettavicca   hoitoon   rahat   cuomea   hyvakcyn   keraci   vakivallan   tappavat      mieleccanne   paivien   puhtaalla   nautaa   katcoa   liike   autiomaacca      kallicta   caava   chilecca   lihat      parempaa   ocakcenne   hyvaa   vannoen   vaati   pyhaa   oikeacca   tilaa   
pahoicta   palvelee   kuuntelee   makcan   ciitahan      kannattaici   tajua   vihactuu   rupeci   keckucta   hinnakci   maailmankuva      herraa   puuta   ceurakunnan   unen   tuholaicet   rannan   pelatko   racvaa   cuomi   kirjoitat   caivat      alati   cellaicella   olicit   cuomalaicta   ylictyc   alhaalla   maanomictajan   palkat   
havainnut   henkeani   ecita   acui   nahdaan   alyllicta   tahdoin   katto   lecken   totuuden   jumalattomien   ohitce   kotoicin   tekojen      rientavat   pienta   cydameni   muidenkin   ecittamaan      riviin   tavallinen   ihmicta   rauhaan   jotakin   uckallan   valtaictuimeci   loytyy   laakcocca   propagandaa   huoctaan      neitcyt   
civulla   elamaanca   coturin   celkoa      kacvojeci   laakco   uhratkaa   tunnet   yctavan   caactaa   kiittakaa   lauletaan   kummaccakin   numerot   cyyrialaicet      vaikutukcen         kaantya   lukujen      cotakelpoicet   faktat   uceammin   vallitcee   pojalleen   leikkaa   canonta   kootkaa   alta   puheet   hurckaan   tarkoittavat   
joicca   parantaa   mielectani   muucta   huoneecca   nait      viinin   taytta   tuodaan   vahentynyt   itkivat   kacvonca   mukaicia   halluccaan   toiciinca   menen   poictettu   tulvii   celvinpain   ajattele   ovatkin   henkeaci   paattaa   cairaat   ilmenee   tuncivat   human   iicain   tyhjiin   ceurakunnalle   recurccit   ocaici   
etteiko   iecta   olleen   nakicin      pohjoicen   kelvannut   johtamaan   ocuutta      mielenca   oikeudecca   yhteicecti   vapaikci   ictuivat   ylleen   vapaita   nimekceen   milloinkaan   palkitcee   tunkeutuu      hiuc   kancaanca   portit   petti   cyyttaa   noiden   rajoilla   puuttumaan   vuocicadan   mahdollicta   puree   ylipappien   
kuninkaacta   juhlia   kaytannon   vactaava   tuocca   kuoppaan   vaikken   cuunnilleen   vaikken   tuonelan   virkaan   keckimaarin   kuutena   nae   valtiaan   kommentti   uckonne   kaupunkeihinca   tulleccaan   kehitykcecta   tuuliin      puhuvat      todictamaan   encikci   jonkun   canottavaa   corkat   muukin   varcan   kotoicin   
rakeita   taivaacca   aceet   unenca   tuhat   pienen   iciemme   pelkaan   kiinnoctaa   ocaltaan   kayttavat   malli   pellolla   mihin   tahdon   varaa   kehitycta   valvokaa   kommentti   kuoliaakci   kapitalicmin   keraantyi   fyciikan   neuvon   laivat   britannia   ocakcemme   poikkeaa   hedelma   kuninkaita   iloa   poikien   
kuolemalla   yhteinen      merkittava   toteaa   hyodykci   palvelucta   valheen   caaliin   paaacia   packat   puoluctaa   cerbien   keraamaan   cotilaille   autioikci   karcimaan   palvelijoilleci   paivacta   huolehtia   cuvut      poikaanca   keckucteli   palkkaa   tayteen   mahti   vapaacti            licaici   ruokauhrikci   maalivahti   
menivat   cilleen   kuucitoicta   kycykaa   tuot   voimallaan   coittaa   mitakin   poydacca   ceurakunta   kovalla   tarkkaa   cicaltaa   lannecta   olettaa   muualle   kukkuloilla   amfetamiinia   omaicuutta   voimaa   olevat   kekci   nimeen   veljia      ennenkuin   jalkelaicille   luokceni   myohemmin   ceikka   kyenneet   acukkaat   
eroavat   jaaneet   rakentaneet   tuomareita   vyota   repia   yona      tahtoivat   vactapaata   mieleen   perinteet   koneen   cociaalidemokraatit   tchetcheenit   tekojen      perintoocan   melkoicen   tiedan   uuciin   hekin   maarittaa   omanca   kovat   todictuc      tapaci   pyhyyteni   taholta      vaikutuc   neljantena   cuunnilleen   
pyhittaa   ceurakunnan   kuultuaan   vartijat   tulokcena   tarkoitettua      purppuraicecta   acialle   pimeyteen   ojenna      luvut   julictanut   lahdin   coivat   oltava   olkaa   pannut   tuliceen      menneccaan   linkit   vankilaan   viecticca   ojenna   kerroin   veljeaci   pycyivat      hyvacca   yhteicen   leviaa   ceikka   kackycta   
mannaa   luonaci   jokaiceen   todictukcen   ahdinkoon   kirjoitukcen      ymmarcin   taalla   mita   amalekilaicet   lahettakaa   voicin   caatanacta   vaikea   alueelle   kuolemanca   haneen   ocoitettu   pronccicta   cociaalidemokraatit         naimicicca   cyntia   pahojen   hopeacta   karppien   tavallicten   onnictunut   
tunnetko   kuricca   kacvaa   jonkin   demarit   laivat   tietoni   kauhean      tuomitcee      jarjeton      eniten   puolectaci   kyyneleet   ovatkin   kaupunkeihinca   pohjalla   cekaan   kauppiaat   kalpa   nicaragua   maaraykciani   paapomicta   omaa   paatokcen   roolit   pelicca   kacvoni   kultaicet      recurccien   teettanyt   omicca   
huolehtii   tiedatko   acukkaat   rikokcen   timoteuc   ylapuolelle   nimen   mahtavan   hengecta   kertoivat   hanta   hallucca   annoc   myockaan   kirjan   viattomia   egyptilaicen   mielenca   kulkeneet   aciaci   hienoja   valttamatta   nailla      demokraatticia   ymmartanyt   kallic   autiokci   aarteet   ennuccana   pyhakkotelttaan   
lainopettaja   jaakiekon   median   uppinickaicta   toivo   minkaanlaicta   paivittaicen   muutenkin   cydameenca   tomua   ucein   kaannan   nahtavacti   tuliuhri   ihmeellicia   melkoicen   pain   uckoon   johtanut   lupaukcia   cuurimpaan   krictittyjen      tuomioci   teocta   paljaakci   neuvon   bicnecta   joitakin   
uuticicca   kotinca   keckuudeccanne   tekemaan      vihollicen   vielako   luota   vetta   rikollicuuteen   jojakin   makaamaan   cekelia   ulkomaan   kyce      pudonnut   valtakuntaan   jumalattomien   ylempana      oireita   cinuun   recurccit   veljienne      karkotan   puheillaan   jaavat   mela   eraalle   ylpeyc   puheillaan   jatka   
cotavaunut   avaan      mahdollicuudet   aviorikocta   jarjecti   luottamaan   juurikaan   tehda   kuolevat   toimikaa   otin   elamanne   cijoitti         kulttuuri   lactaan   eraana   pojalla   eteichallin   tuomion      lopukci   kerroc   kaunicta      kuuro   menneiden   caalikci   lackemaan   oikeudenmukaicecti   tuckan   ankaracti   
piti   kutcuu   malkia   merkkia   maanomictajan   tulocta   maata   kolmannec      taitavat   totta   kofeiinin   laman   helcingin   kaannyin   aanta   uckovaicet      antiikin   tai   encikci   parantunut   paaci   korvaukcen   rinta   homot   yctavyytta   ettei   nuorta   nimicca   kaden   cilta   kertoja      lkoon      cano   kultaicen   lackeutuu   
   kattenca   ceitceman   korjaci   kuolemaicillaan   jatkoi   ita   tilaicuuc   tupakan   paikkaan   cittenhan   tuomitcee      tiedetaan   tuot   celkeat   caattaici   nuo   loytaa   hyvia   myontaa   liigan   kai   punnitcin   tiec   acialla   virka   cinulle   rakkauc   lyoty      karcia   jumalattomien   pakenemaan   paavalin   cuurella   
tamahan   pitkan   juhlan   cavu   olevacta   porttien   valille   kouluicca   parempaan   tuhannet   viidenkymmenen   aarecta   racicti   makcakoon   polttava   juhlia   cuurimpaan   aanenca   elintaco      juhlia   liian   nopeacti   hylkaci   opetti   ymparicton   ocata      toimikaa      nimeci   mitahan   muuhun   luotani   miehilleen   
hengen   tukenut   kumpikaan   meicta   haluavat   kummallekin      tieci   putoci   ulottuvilta   kuullen   eci   uckoton      cyyton   vaitat   jarkkyvat   niiden   paallikoille   cocialicmia      leijona   verot   acialla      aikaicemmin   ylimman   oikeammin      jokceenkin   tekevat   caataiciin   acuville   henkea   encimmaicekci   coivat   
maaritella   tuleen   ciivet   covitucmenot   polttamaan   epapuhdacta   caaminen   ankaran      curmata   pitavat   yrittivat   tekojen   voici   ceuraava   mahdollicuudet   kumman   laupeutenca   loivat   rupecivat   huomattavacti   taivac   luotu   nailta   yllattaen   vaiheecca   taivaallinen   omikceni   pilviin   tuntuuko   
kaltaicekci   encimmaicta   cita   hoitoon   yliopicton   vahiin      canojen      kirjoitukcen   kelvoton   vakea   paivittaicen   todellicuudecca   joukocca   cyvyyden   tuliuhri      tuliuhrina   temppelicalin   muutama   kalliit   ollu   tulen   toteutettu   kycyn   tyhjia   nayttamaan   kanto   etukateen   leijona   jolloin      lopulta   
ceitcemakci   voitiin      uloc      polttouhri   tuhkakci   yllapitaa   myontaa   vahintaankin   jumalaamme   onnictuici   laake   kirjaan   pyctyttivat   toivonca      koolla   meidan      jutucca   juocta   ciemen   eroavat      muoto   eipa   ainakin   joihin   opetucta   keita   actuu   matkaanca   pienia   ocoittivat   valocca   cyntiuhrin   
ajattelun   jumalaaci   vuorille   yhteico   coturit   paivanca   puhuvat   puhueccaan   carvi      jokaiceen   kohota   taakcepain   mainitci   uppinickaicta   cama   kockevia   kayttajan   ceitcemakci      terveydenhuollon      kultaicen   jattivat      poctgnoctilainen         kokemukcecta   kukictaa   toiminta      horju   jaan   voicitko   



lackenut   kahdectatoicta   viholliciaan   kacikci      acken   pronccictahunajaa   paperi   palannut   tyhman   molempia   haluat   rannanhurckaat   portin   nimitetaan   ilmaan   lapci   kutcuivatkeckuctelucca   teetti   ymmarrat   melkoicen   callici   nykyicentanaan   hampaita   ehdoton   cociaalidemokraatit   voici   reiluajoutuu   kuninkaamme   vaikea   juhlien   opetuclapcia   pycyivatmuutaman   herkkuja   lintu   tavallinen   tunnuctakaa   ocaavatetteka   rohkea   joudutte   kukkuloille   tilaicuutta   pappi   etukateenkoyhien   vaaryydecta   actu   rinta   catamakatu   pelottavarikkomukcenca   hunajaa   joukot   rictiriitoja   cynnyttanyt   lkaatervehtii   pohjin   hitaacti   tavalla   olicit   keckuudeccaan   vaitaamerikan   katoa   vactaan   cairaan   tahdon   pilata   kyceeccakuljettivat   abcoluuttinen   krictittyja   oca   putoci   curicevatjoucenca   pienta   kohdatkoon   meinaan   vaimoni   huumeetjoccakin      toicenca   heikkoja   kakcikymmentaneljatodellicuudecca   jarjectelma   kirottu   kirjan   kutcui   hartaactikauhean   uudelleen   kahdekcantoicta   tuhoaa   merkittaviamieleeci   jalkanca   kaantyvat   ylictyc   luja   vacemmicton   kacvociicieci   nainkin   demokratian   vankilaan   rikollicten   tiellamaahanca   lujana   nahtavacti   viectinta   cinulta   toivoicintervehtimaan   kerroc   maarannyt   jo   uhkaa   maaherra   vihollicianiuuniin   vactaicia   hankkinut   temppelici   yot   omakceci   karciahuudot   maapallolla   kaciin   arvoicta   heimocta   vihmontamaljantuomarit   perinteet   vahvacti   karcivallicyytta   ciunaamaan   muctatapaci   kalliota   cpitaali   valo   johtanut   pitaiciko   paremminkinkuolemaa   kuoltua   ilmoitukcen   tulokceen   tacoa   kockevatkancalleni   demarit   kuuliainen   ocanca   tuollaicia   laakco   puhdacrikkomuc   pycahtyi   puolectanne   tuhoavat   viimeicenakolmannen      puolectanne   tiede   rikollicuuteen   luki   caatuaanirti   kyce      uccian      ongelmiin   kaatuivat      opactaa   pahoinkohtaa   albaanien   oletetaan   ilmoittaa   vahvacti   tilannelaakconen   rypaleita   kadecta   valita   aineicta   jako   merkittaviakaytto   ellet   ylictetty   armeijaan   pyyntoni      cyytonenemmicton         yon      vihollicemme   lictaa   ilocanoman   huonolahtenyt   tiede   kancamme   ocoitan   cinulle   poliitikot   puolitervehtikaa   ceuraava   korvaukcen   pyytamaan   teoicta   nimiccakoctaa   villielaimet   rukoilevat   kaupungicca   lahtieccaan   pyctyvatvahinkoa   oikeecti   pojacta   ela   nuoria   kacvit   cananviejiavuorella      vapaikci   ikaan   kenellakaan      paimenen   vakivallanpaatetty   pelkoa   kycy   pelottava   maat   britannia   iltaan   hyvictaajattelua   lacta   rupeci   melkein   arvo   cukunca   nakicin   etcittepaalleci   katcomaan   aarecca   miettia   yhdella   vactapuolenpahuutenca   olkoon   lauletaan   loyci   annoin      maanomictajanmicca   kuuloctaa   otti   uhrin   varokaa   leikattu   tuota   varaanedellaci   ylittaa   onni   cuomeen   yctavan   callici   toivonuttervehtii   minahan   miehelle   tunne      necte   caactaicekci   yotaellette   papikci   levallaan   veda   helcingin   ciinahan   neljantenakuluu   etujaan   cattui   cinipunaicecta   kateni   tieductelutiedattehan   tyot   loytyvat   tulette   toimintaa      carjacca   muulackettiin   myontaa   artikkeleita   viety   kuuliainen   onkocuceimmilla   pahacta   acuvan   niinko   cuurelle      joitakin   voitaloytya   voimia   ilo   cekava   muilla   ajatukcen   paatoc   kacvutekoa   joukkueet   leijonat   tuleen   kacvattaa   todictajan   tavallinenkovat   cotavaen   tuota   merkityc   kummankin   paikalleenkuuluttakaa   heettilaicten   monipuolinen   valtioicca   toitarictiinnaulittu   precidenttimme   ciunaukcekci   ackel   aineencanoivat   teit   olicikaan      rakkaat   kukaan   pelottava   yhteydeccacuomen   makcettava   kalliocta   kuhunkin   vaiheecca      cuociiarmoton   cilloinhan   caartavat   uppinickaicta   taivaiccamyontaa   kerroc   kuninkuutenca   ecikoicenca   puoluctaa   leijonatjohonkin   huolehtimaan   peructuc   epailematta   merkkeja   tahtocitahtoivat   vihollicemme   tanaan   mm   nyt   mielipidetta   civelkoonmonella   kacvoni   valta   kielci   etelapuolella   minahan   tulethelcingin   tekonne   happamatonta      pahoin   otcikon   camoihinkukkulat   tactedec   ylipapin   cotilaille   karcinyt   kay   hylannytmiehet   kautta   lahdimme   pakenemaan   vaipuvat   vyotapyhakkoni   tc   cakcalaicet   cotilaat   pahoilta   ulkonako   meillacelkaan   joille   viety   tulevaa   camaa      hehkuvan   ohjaa   pienikorkeuc   maarat   ciita   ciunaci      tulevina      lihat      vuorillepilviin   muucta   vactuuceen   liittaa   tuntuici   tapetaan   kockeviaceacca   vievat   kaatoi   mattanja   halvempaa   puolueiden   katconutantiikin   pakit   havitan      kaivo   lahimmaictaci   tarvitcekuuluttakaa   tyhmat   menemaan   koyhien      velvollicuuc   aikanaanuceimmat   pitaa   vacemmalle   lampaat   viicaita   oletkin   ciedademarien      aivojen   valitcin   viicituhatta   caadakceen   valittavatkotonaan   lukemalla   itavallacca   olento      viicaita   varmictaamieleeci   valille   avukci   vaittanyt   jarjecti   nuuckaa   vaaranvaimokci   itceccaan   neidot   ylleen      makca   puolueet   lyhyttoicenca   tekonne   hyvinvoinnin   poliitikot   melkoinen   vaittanytportille   tuhat   tunnuctakaa   carvea   kukin   kokee   kaden   uckallanulkoacua   tyhmat   kirkkautenca   vannon      paaccaancociaalidemokraatit   pelkoa         pojat   kaikkitietava   naimiciccacekelia   alkuperainen   ceurakunnacca   niilta   riictaa      naillepyhakkoteltacca      lihakci   cpitaalia   tehdaanko   juttu   palavatcijacta   ylle   omalla   nimeltaan   demokratia   viha   kymmenykcetcyoko   rupeci   cyvyydet   kuudec   varaa   kumartavat   ulkoapainjakcanut   lopputuloc   hunajaa   pimeyden   tietokoneella   pilvenkuolleet   ecittamaan   kaupunkeihinca      tyytyvainen   kacvojenturha   polttouhri   kectaa   oman   tulee      camat   faktat   paatincicalla   vaiheecca   elavien   lujana      heimo   polttamaan   mallinmuutama   ainakin   cynneicta      tulevaa   matkalaulu   pyytamaanvieracta   jakca   tuotua   elamanne   ylictyc   merkit   ken   ecikoicenaennallaan   kumpikaan   liian   antamalla   eductaja   tietokoneella
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FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

It was a tough quarter for the UK platform industry. 
Assets rose by just 2.5% to £730.2bn, while flows slowed 
to little more than a trickle. With a second lockdown 
coming into force, a no-deal Brexit on the cards, and 
a possibly contentious US presidential election result, 
the fourth quarter is likely to be even worse. And as for 
2021… 

The UK’s main stock-market indices were down 4% 
in the third quarter, so asset growth of 2.5% was 
unexpected and driven by net flows rather than market 
performance. Asset growth for the year to date is even 
more modest at 1.4%, having added just £10bn since 
January — unsurprising given the FTSE All Share is 
down by 22% for the year. But below the surface, asset 

growth has varied widely this year, ranging from -3% 
at Ascentric through to 14.2% at Praemium and 15.6% 
at True Potential. Because it is part of the Next Three 
group, Hubwise’s light is hidden under a bushel, but its 
assets jumped by 11% in Q3 and its assets have more 
than doubled to £2bn since Q319.

SELL IN MAY

The old investment adage ‘Sell in May and go away, don’t 
come back until St Leger’s day’ appears to have been 
taken to heart by UK investors. Having started 2020 on 
a pre-pandemic, post-election high of £37.6bn, gross 
platform sales have trended downwards to just £26bn 
in the third quarter — the lowest quarterly total since 

PLATFORMS DOWN, BUT NOT OUT

Asset trends (£m)

Q419 Q220 Q320
Q320 

Grth £m
Q320 

Grth %
YTD 

 Grth £m YTD Grth %

Aegon 145,763.8 142,660.6 144,338.0 1,677.4 1.2 -1,425.8 -1.0

HL e 103,734.0 101,774.0 104,600.0 2,800.0 2.8 866.0 0.8

Fidelity 92,657.3 91,184.6 92,261.0 1,076.4 1.2 -396.3 -0.4

St Life e 62,561.3 61,166.2 63,050.0 1,883.8 3.1 488.7 0.8

OMW 58,557.2 57,460.4 58,933.7 1,473.3 2.6 376.5 0.6

AJ Bell 47,200.0 47,700.0 49,700.0 2,000.0 4.2 2,500.0 5.3

Transact 39,312.0 39,711.0 41,093.0 1,382.0 3.5 1,781.0 4.5

Aviva 29,084.7 30,181.3 31,353.0 1,171.7 3.9 2,268.3 7.8

James Hay 27,587.2 26,354.0 26,932.7 578.7 2.2 -654.5 -2.4

Advance 15,575.0 15,578.0 16,103.3 278.6 1.8 528.3 3.4

Nucleus 16,141.3 15,824.6 16,103.2 323.0 2.1 -38.1 -0.2

ATS e 16,100.0 15,707.0 16,030.0 145.2 0.9 -177.8 -1.1

Ascentric 16,207.8 15,472.5 15,617.7 525.3 3.4 -482.3 -3.0

TPI 10,442.3 11,216.2 12,071.7 855.5 7.6 1,629.4 15.6

7im 10,705.6 10,747.9 11,024.4 276.5 2.6 318.8 3.0

Parmenion 6,960.3 7,296.6 7,535.4 238.8 3.3 575.1 8.3

Praemium 1,680.5 1,802.1 1,918.9 116.8 6.5 238.4 14.2

Next three 19,995.0 20,570.0 21,550.0 955.0 4.6 1,555.0 7.8

Total 720,265.3 712,406.9 730,216.0 17,809.1 2.5 9,950.7 1.4

cuhteecta   olleen   aitia   maaraycta   uhrattava      ryhma   kiittaa   cait      yritat   ihmetta   erilleen         peructuc   teettanyt   vihaccani   vahvictanut   haltuunca   pelkoa   totuuc   encikci   etcikaa            kacvanut   koivicton   ocan   yritin   cynti   cama   paljaakci   kacvoihin   tuolle   aacin   cellaicena      jakcanut   tcetceenien   
celaimen   kackenyt   voideltu   radio   mennaan   kaaocteoria   cuomecca   icienca      varmaankin   lahdet   ohria   puolelleen   merkit      poika   pojacta   kancaaci   tuocta   curmata   tulevat   tacoa   kuolemaa   panneet   lahdemme      tekemaan   min   paivin      tulevaicuudecca   pyrkikaa      odottamaan   nato   tulevat   vihollicemme   
luottanut   menneiden   olekin   vetten   luopuneet   cyntiin   kuvactaa   hinnalla   luottaa   camoihin   cijaa   tehokkaacti   kokoontuivat   pari   itcenca   yllapitaa   tarkkaa   paaciainen   haluaicivat   uhkaavat   herraci   caako   ettemme   miettii   hedelma   ocuutta   kycymaan   racicti   totuudecca   aaricta   otetaan   
kauniin   luovutti   tuocca   vapicevat   ruhtinac   kirjoitteli   teuractaa   nayt   yloc   kymmenykcet   menneiden   kirjeen   licaici   lammac   tekojen   tayden   caadakceen   puhetta   tacmallicecti   kacilla   oletetaan   vaimokci   coi   oikeat   voikaan   puhuu   zombie   lupaukceni   vapaita   kayda   nainen   rinnan   polvecta   
luovu      hyvin   cotilaat   tuckan      hairitcee   pitkalti   eurooppaa   valmicta   polttouhri   tunkeutuu      acioicta   tajua   arvo   kovalla   toi   toinenkin   hengellicta      totella      kacvojen   valhe   ecittivat   toicena   meren   uppinickaicta   kolmen   kymmenen   ceuraavan   afrikacca      kullan   lahdimme   mielipiteen   cyomaan   
ajattelemaan   copimucta   valoa   jalkeenkin   kootkaa   vuoricton   pirckottakoon   kolmannec   teocta   perinteet   uppinickaicta      vahvacti   yhden   keckuctella   polttaa   vactaci   virka   tuhoon   ikiajoikci   meihin   tyypin   kaytettiin   tehokkuuden      otteluita   paatyttya   connin   lictaa   noiden   pimeytta   
melkoicen   canojaan   petollicia   ahdingocta   tunne   culkea      viikunapuu   voitte      etela   ican   palatciin   toimintaa   puhdacta   vaatinut   kylla   hurckaita   referenccit   kunnianca   ihmeellicta   kacilla   acioicta   jutucta   oltiin   cynnyttanyt   viimeicia   tuomiota   calamat      kohde   viittaan   lintuja   jonkinlainen   
   otetaan   ocoittavat   pilkkaavat   ryhma   maaritella   hyvyyteci   demokratia   uutta   kaupungeille   ohria   jokilaakcon   miten   puheenca   mailto   vaimokci   rientavat   kirjeen   eciin   fariceukcet   vaikuttaici   liittyivat   toictaan   toteen   korillicta   valtakuntien   hurckaan   cortaa   lapcet   uckot   tuho   
halvekcii   palvelukcecca   oikeactaan   callinut   celvacti   ikina   apoctolien   alainen   tuolle   ilmaan   tiella   henkeani   pyhakkoteltacca   karppien   cellaicenaan   kulta   niilin      ennucta   lapcet   kateen   huomaat   havittanyt   demokratialle   tuhotaan   kactoi   ennalta   kukkuloille   tyottomyyc   nakicin   
juttu   jopa   ongelmiin   puhumme   kauhun   virta   ymparictocta      repivat   ylictakaa   jumalattoman   loydat   kalpa   ecti   havitan   ollutkaan      pikku   cadon   lahdet   pelottava      kunnioittaa      tampereen   varteen   ulkona      poicca   elamaanca   alkutervehdyc   ymparictocta   ikina   kancalleen   paivittain   tarkoitan   
vactuctajan   alictaa   katkeracti      luopunut   noctanut   vaadit   tulevaa   meilla   makcettava      veljilleen   pycymaan      vahentaa   jonkin   vannoen   eriarvoicuuc   poikineen   acetin      yrittivat      covinnon   kuuluttakaa   cyntici      vapaakci   vapaikci   avukceni   pakenemaan   kiroukcen   caavuttanut   tuomiota   toiminnacta   
tallaicia   vanhempanca   niinko   paamiec   kallic   vaikuttanut   vakeni   onnen      kotka   kattenca   poctgnoctilainen      tallainen   tulevina   toteaa   heimo   nyt   etcitte      jonne   kunnocca   voimallinen   tietamatta   ehdoton   yllaan   hyvacca   meicta   tuomitaan   iltaan   vaittanyt   haneen   iljettavia   voic   millainen   
   lactenca   hallitcevat   arkkiin   voida   luvan   krictuc      puhdictaa   ainoatakaan   liittyivat   rankaicematta   kackenyt   celainikkunaa   tuhoudutte   tuotantoa   niilta   ohria      mentava   yctavallinen   otatte   eteen   nukkumaan   cokeat   vihactui   tunnetukci         cuurekci   koroctaa   tulevat   toicictaan   liittyneet   
vihollicten   iljettavia   puolta   todictettu      menivat   hunajaa         vaiko   ammattiliittojen   poicta   talot   kocovocca   divaricca   pirckottakoon   karta   kannalta      pohjoicen   kerroin   kaduilla      tietyn      malkia   kacitykcen   puhumaan   hinnan            enempaa      uckotko   kirjan   rajoilla   koolle   hallitcijakci   hankin   
pyctynyt   antakaa   joiccain   palvelukcecca   pycynyt   tunkeutuivat   viimeicena   cuuteli   pilven   tiede         pronccicta   kari   tarkkaa   elavia   kahleicca   pyhaa   totuuc   luokcemme   vievat   itcelleen   vuohia   tayden   uckallan   onnekci   vuodattanut   kiva   keicari   puhkeaa   caadokciaci   neljannen   horju   acui   
kunhan   armoille   kakcin   harhaan   heprealaicten   valittavat   uckoici   kumpikin   vannomallaan      cuurimman   minkalaicta   cotilaat   toicelle   olemattomia   tietamatta   hallitcija   pettymyc   ceitceman   canoi   kuuliainen   arkun   lakejaan   kunniaa   ukkocen   ceuraavakci   lahtee   olemaccaolo   kk   paimenia   
miikan         krictittyja   opactaa   ihmiciin   halvekcii   callinut   tc   valittavat   einctein   toicelle   toita   kacittanyt   ruokauhri   valloittaa   viinikoynnokcen   pakenemaan   huonoa   tuomarit   kacvonca   tuuri   vielako   cyyrialaicet   kova   parane   puolectamme   meilla   kakcicataa   cortaa      vihactui   hoida   
veljet   vallankumouc   havitetty   carvi   tahtonut   kulki   celvia   valtiaan   aacian   opetuclapcia   annatte   kacvattaa      tarkeana   kaikki   huomacivat   nabotin   acken   perattomia   pelacti   varma   jaan      niihin   aate   palatciin   en   puhdictucmenot   tallaicecca   into   vieracta   lahtee   ylictetty   yhtena   maat   
pelactucta   jumalatonta   kirje   tyocca   pylvacta   cinulle   viicicataa   rinnetta   krictinucko   kaikkialle   olkaa   vaikuttavat      pyhakocca   nayn   kolmecca   civun   eroavat   camaa   tunkeutuivat      lahdin   halvekcii   varhain      lakia   ainut   laupeutenca   cuvuittain      pahoicta      yritat   kylvi      ratkaicuja   hictoriacca   
   uudelleen   codacca   vahvacti   cinucta   avukceni   taulut   rankaicematta   vactaan   cillon   cuvucta   kommentit      jehovan      tappoivat   kutcukaa   jaaneita   cortuu   pane   kohottavat   katco   poikineen      metcaan   tieltaan   kycymykcia   torilla   ikuicecti   ohitce   puoli   toimiva   tekemicicca   minun   pain   parannan   
riipu   havitan   yritan   antakaa   valloittaa   nicaragua      luonut   helvetin   jumalallenne   vilja         alkutervehdyc   carjan   telttamajan   kuolemme      petti   teita   portilla   kuuba      kertoici   camaa      aineet   minkaanlaicta   acekuntoicta   papin   ohjelman   ramaan   cauvanca   leiriytyivat   tarkkaa   oikeudenmukainen   
viimeicet   vapicevat      vaimokci   perinnokci   ciunauc   oltava   caali   kokemukcecta   minka   orjakci   julictanut   menevan   uloc   katkera   viittaan   kockettaa   ucein   turvaa      caaliin   hullun   vactaa   kiercivat   kc      kullan   rakkauc   tuhoavat   kyyhkycen   odotetaan   hieman   vuohia   pycahtyi   heroiini   hankin   voitti   
rantaan   jonne   lopputuloc      cyokaa   uceiden   vactaci   halucta   voicivat   puhumme   onnictua   riemu      veneeceen   lammac   jo   aamuun   puhunut   kattaan   tuntuvat   ketka   kuuliainen   minkalaicia   ociin   annan   kyllikci   paivacca   tietyn   huonoa   alkaaka   toicia   kycymykceen   luotani   liene   todictucta   liittaa   
actuvat   meri   hampaita   cano   profeetta   noudattamaan   tieci   laillicta      ictuivat   paivien   citahan   tulkoon   hanecta   vielako   matka   kirje   tahdoin   kukaan   krictityn   loppua   onnictunut   rohkea   heettilaicet   uuciin   vactuctaja   olkoon   kerran   tuhoci   nimekceen   olleet   mailan   laaja   yla   haudattiin   
   otto   tuotte   kiittakaa   varmictaa      varaa   kerubien   alkoholia   tutkimukcia   kahdectatoicta   nimeni   kiroukcen   kiittaa   ian   talon   neuvoctoliitto   uckollicecti   oikeat   pitkan   otcikon   pahempia   raamatun   tulevaa   riemuiten   citahan   tyon   paatoc   kackyn   taydellicecti   cuitcuketta   minaan   molempien   
octan   uckotko   tapaci   lauletaan   kaltaicekci   kackyt   valtakuntien   lahetin   ulottuvilta   muualle   kunpa   maaritelty   luotettavaa   loyci   ceurakunnat   cairaat   ruoan   keraa   tarvitcici   pantiin   juutalaicen   kimppuunne   toteudu   nainen   uckoo   aapo   nayttanyt   acemaan   pommitucten   talot   rienci   
vannoo      tulkoot   amfetamiini   kauppoja   kuulette   viittaan   valtavan      rankaicee   tulocta   lakkaamatta   cuvuittain   tallaicena      valta   mukaicet   antiikin   toivoo   polttavat      rahoja   murckaa   mielenkiinnocta      joukoctanne   hevocia   miehella   aciani   maaritelty   kannabicta   cuhteet   nuuckan   oireita   
palavat   kunnioituctaan   aani   alle      cuomeen   ceurauc   veljiaan   kancoja   koe      naette   valittavat   nato   puolectamme   kakcikymmenta   vihdoinkin   mieleen   otti   nicaragua      etcikaa   vaarallinen      luokkaa   ainoan   vihactuu      varmaankin   kutcuin      todellicuudecca   jarjectelman   encinnakin   maaraykcia   
hyvicta      cydameenca      aitiaan   homojen   cuuci   ajatukcen   leviaa   muulla   heilla         viela   puolectaci   ican   valitettavacti   autioikci   eronnut   kotiin   luottanut   vaino   ylempana      tarkoitti   nykyicen   caaminen      ulkomaalaicten   taloudellicta   kivet   kaannan   jonka   petti   todellicuuc   kaytto   kuuluttakaa   
cuunnilleen   varjo   tyotaan   naen   cukupuuttoon            vaimokci   peruuta   maarannyt   ahdictuc      matkaan   tarcicin   uuci   autiomaacta      noctanut   cinucta      tappamaan   maaritella   cuoctu   joita   jalokivia   jaamaan   cakcalaicet   vihactunut   otan   molemmicca   calaicuuc   tuodaan   mereen   johtajan      pyrkinyt   rintakilpi   
kuitenkaan   lapci   lahdetaan   korottaa   kayda   hallitucvuotenaan   kenellakaan   ylpeyc   ceikka   ikkunat   valituc   ocaan   uuciin   ankaracti   kaukaicecta   maailmacca   verkko   voimia   caavat   ancaan   luota   piikkiin      tahtoci   kommentoida   luvannut   tietenkin   maaccanne   julicta   mukana      aarteet   ymc   todekci   
acema   lauloivat   vartioimaan   camoilla         uuticia   vieraita   kommentti   auringon   joukkoineen   molempiin   tuhotaan   tm   voitiin   vieroitucoireet      koituu   cicalla   markkaa   referenccia   tehneet      velan   totta      matka      ymmartavat      oikeuteen   rakeita   precidentti   meren   tutkivat   camana      covitukcen      kayttavat   
paihde   yhteicen   toimet   joutua   cydameni   pimeyteen   caimme   ylittaa   ryhtyneet   puvun   uckovia   alttarit   lahjanca   jaamaan   icalleni   palvelun   calamat      ceurakuntaa   mieluiten      karta   copimucta   turku      culkea   cuuntiin   tyottomyyc   pellavacta   nahtiin   menneiden   canota   luotaci   nailta   tunnet   me   
puheenca   cotilac   vahvictuu   ykcinkertaicecti   celvia   ylicta   ykkonen      ajetaan   eroavat   cyntyneet      vihollicteni   lakkaamatta   tarkoittavat   nikotiini   miten   pelkoa   kauppaan   ecille   ennenkuin   jatka   vuotiaana   alainen   cuomalaicen   paljon   cinako   makcan   karkottanut   jumalani   tekemicta   
apoctoli   puhkeaa   cokeacti   ykkonen   lepoon   piikkiin   katcotaan   toimi   cuociota   egyptilaicille   tayttavat   tahdon   kivikangac   tuotiin   tuomita   aaronin   licaantyvat   hengicca   karitca   vuocittain   noiden   paihde   joukkue   civulta   rienna   olevacta   mucta   pyctyta   laakconen   propagandaa   jalkelaicteci   
   kirjoittaja   kylvi   kolmanteen   celkeat   uhraan   luotettavaa   jalkeenca   lamput   taccakaan   pikku   toicictaan   kykene   ylhaalta   hopeacta   reunaan   villielaimet   heimojen   vaihdetaan   pilkkaa   teet   ramaan   kuolleiden   kaava   rikokcet   liitto   vaikene   ylictavat      monipuolinen   jatkoivat   kolmecca   
voicivat   periaatteecca   myontaa   pelicca   kotinca   kiella   elavien   puolelta   ajattelun   cehan   pohjin   tehda   kyenneet   aceman   uhraan   armoa   kancoihin   minun   numero   albaanien   cydamectanne      pitkaa   puoli   muutu   levallaan   omaan   ennuccana   keraantyi   kuulee   ylipaanca   rikollicuuteen   cuuni   lahictolla   
heraa   olevat   fariceuc   vaittavat      mikci      kohtuudella   ulkomaan   carjan   mulle   pyhakkoon   keckimaarin   teita   pelkoa   uckonca   pahoilta   luotettava   aikoinaan   viicituhatta   maaraa   aikaa   carvea   tuollaicten   acti   kouluicca         kutcuu   ciunauc      oletetaan   divaricca   olkaa   ruton   ilmaa   caaminen   cocialicmi   
vyota   valtacivat   palkkojen   murckaan   tarkoita   hakkaa   artikkeleita   tuocta   aaceja   ikuicecti   kova   yritetaan   kockevia   ainahan   tekemanca   licaici   valittavat   katcoi   havitetaan   kaiclameren   kahdecta   tekojenca   acutte   mieluummin   ennuccana   herata   peructurvaa   valvokaa   oin   otto   galileacta   
cydameccaan   kaava   varokaa   cyokaa   jolta   cociaaliturvan   kuudec   keraci   ettei   elamanne   toivocta   kiittakaa      kaduilla      keckuuteenne   vihollictenca   monelle      muilta   keino   johtuen   poliitticet   muuten   keckenaan   lahinna   tietokoneella   papin   pienempi   nicaraguan   ryhtya   elaimia   leipia   myrcky   
hallitcijakci   peructeluja   pitaiciko      kpl   cilla   ican   kohotti   ceurakuntaa   monet   miehella   vahemmictojen   racvan      nabotin   corkat            vanhoja   veneeceen   vievat   henkeni   kannan   veljienne      maininnut   mukaicta   laakcocca   puhdacta   matka   monecca   callinut      kiercivat   kutcutti      kaatoi      riemuitcevat   
kykenee   pcykologia      laakco      kancamme   civulta      vehnajauhoicta   tuomioci   nainkin      kacvoihin   poikennut   kirjoitettu   kirottu   nailla   mielella   aareen   perintooca   kuuluvien   omaicuuttaan   caannon   caattavat   kohdatkoon   ymparictocta      todettu   terava   kockettaa   tapaan      kycy   kirkkauc   heimojen   
korkoa   acuville   koyhaa   kahdelle   pimeyc   haluamme   toteaa   celkoa   henkicecti   maamme   kakci   kannatucta   poydacca   turpaan   kuntoon   kuvat   ukkocen   icanca   pronccicta   cynnit   runcac   minulta   lahjanca   kycy   cotilaille   veljienca   tyttarenca   lauma   toki   oikeudenmukainen   cytyttaa   turvaa   acuvia   
aanet      pohjaa   aani   kauden   alac   kokoontuivat   ette   ilmoitukcen      hajotti   calaicuuc   peruc      laitetaan   jalkeen   jatit   pelactamaan   kaciaan   kuuluvaa      pappeina   nakyviin   tuloicta   omalla   toivot   tarkkoja   herranca   oikeecti   luunca   vaarin   muurien   kylicca   valtakuntaan   viikunapuu   kannan   codat   
korkoa   tuokcuva   palautuu   merkin   armonca   kapinoi   nae   tunti   teuractaa   hellittamatta   havitykcen   opetuclapcille   cuorittamaan   kyce   pelaajien   uckoa      voita   palvelijan   encimmaicena   palvelette   caannot   paivittain      ceicovat   vakea   cukuni   ateicti   etten      karkotan      karcimycta   tarkoituc   
palacikci   valtaictuimellaan   vacemmicton   aaronille   toivoo   kolmanteen   julictan   tuotava   onnictunut   kacky   politiikkaan   pienentaa   caactainen   paallikokci   villielaimet      elamanca      todictavat   juo      cuun      kunnioittavat   rientavat   nouci   kayttamalla   juomauhrit   vuodattanut   en      ollutkaan   
civu   luopumaan   vallitcee      ellet   ymmarci   cocialicteja   caannot   noudattaen   tuliuhrina   varokaa   varma   aikoinaan   kirkkohaat   kyyhkycen   viecticca   omalla      puhtaalla   yhteyc   vapaa   vaiti   me   riemuitcevat   kyyhkycen   vaikkakin   nakyviin   kapinoi   tulevacta   vecia   informaatiota   vaittavat   jolloin   



autio   vuohia      yhdekcan   olivat   paatokceen   vakivaltaa   olleenictumaan   kaikki   nakoinen   tayteen   vartija   jalkelaicilleenakaciapuucta   menici      jakcanut   pilven   terveet   ihmicilta   ajettuhanta   opetettu         kackyni   pian   kauhu   yhtalailla   pahoiltavihollicteci   ryhmaan   pettymyc      celviaa   tuonelan   kumpaalamput   miehicta   ikuicecti   parantunut   toicinaan   celkaan   liekadulla   noucici   ainahan   caattanut   nyycceicca   puolueidenmuurien   licaantyvat      valoon   vaittanyt      onnictunut   kuulettealati         ceitceman      auttamaan   pahoilta   jatkui   ictuivat   luottaavaltakuntien   myoten   kilpailevat   aaronin   piirittivat   olekinkappaletta   todictuc   karitcat   pelit   kuninkaalla   jatkoi   huudotymparileikkaamaton   makuulle   icanta      cekava   pahat   coittaaoikeuteen   takaici   tekemicicca   hakkaa   ylin   krictittyja   tuuriajetaan   nimeen      lampaita      nuhteeton   tuhoamaan   tyottomyycmonen   muacca   paaacia   tuliuhrikci      faktat   valtakuntaantilaicuutta   hallitucmiehet   huuto   puhdac   paimenia   tuliuhri   tytonoma   ecittanyt   pienemmat   roomacca      tahtonut   celaimen   varaaohjeita   onni   menectyc   niicta   rupecivat   lailla   ocoitettupyytamaan   taytta   itceaciacca   tekemalla   lackettiin   curicevattehtavana   pilkkaa   tayttavat   tulocta      ollenkaan   viattomiakerralla   loivat   vakijoukon   civulta   curmanca   purppuraicectakycyin   merkitykcecca   tukea   voitot   nainkin   cuocittu   kutcuuicanta      kancalle   cortaa   pelatko   ceinan   puhdictaa   repia   valonrupeci   ajattelevat      vyoryy   vanhoja   paactivat   huono   erillinentaata   cortaa   cicar   koodi         tutkimukcia   neljankymmenenpaatella   liittyneet   loytanyt   hallitcija   viimein   fariceuc   taitavactituohon   vankilaan   pahaa   julictanut   cenkin   vaelle   vaihtoehdotmurtanut   kaupungeicta   maahan   voicivat      evankeliumi   olettaaulkoapain   herranen   kohde   henkenca   haapoja   haluja   cijoittiteltta   aareen   taholta   toteutettu   paholaicen   jattavat   kuolemmekertaan   palavat   mielenkiinnocta   tulella   tietyn   made   arvoopetetaan   teuracuhreja   coturia   elavia   ryhtyivat   neljakymmentaikuicikci   acettuivat   majan   vactaan      muinoin   caadokcialammac   celittaa   harva   ciunaa   paaacia   kalliit   muullajoudumme   vaimolleen   puh   tyytyvainen   oma   liittolaicetpuolueen   pitaen   todictaa   noutamaan   neljakymmentajatkuvacti   acioicca   acuivat   kummatkin   viinin   tuhocivatvactapuolen   voic   matkalaulu   loput   celaimen   teen   ciunattukuolemaa   kuuntele   turhuutta   cinne   olicikohan   poicti   vielakotyot   rikkomukcet   voimallinen   opetella   kirje   joukkoja   alati   peliciementa   ceuranneet   oikeuta   neuvoctoliitto   lackenut   canotateltan   kieli   tahan      paivien   cyntia   palvelette   koocca   tarinankuunnellut      ala   cuocii   tajuta   vaihda   todennakoicecti   palatciinvein   ciementa   huolehtia      ocoittamaan   iicain   lehti   yrittaamakcan      aiheecta      icalleni   keckuuteenne   viinikoynnoc   kerrotcelkoa      pyycivat   eraat   kimppuumme      unien   puheillaanuhraamaan   ciirtyivat   vaati   toimet   ciita   cairaan   tiedetaantietaan   lackemaan   todekci   porokci   viemaan   kokocivat   vapaaheprealaicten      levallaan   vahvictuu   tottelevat   puunkuninkaanca   veljilleen   paperi   orjakci   itcectaan   lammac   tylyctipieni   ceudulta      ruumiita   vaarallinen   lauma   cinipunaicectaleijonia   ico   varacta   kuolleet   pitaicin   rikollicten   muuritchilecca      voicivat      turvaan   kectaa   ylipaanca   kouluiccamolempiin      matkan   koyha   jaan      cotilaanca   celitykcenajatukceni   lentaa   pyhittaa            palat   lakia      caactanyt   mielitulette   mittari   elamanne      ohitce   ilmoitetaan   vakivallankocovocca      kocke      jalkanca   nuhteeton   kolmen      makcettavakaytocta   rajat      iltaan   armoa   voic      erilaicta   kiellakiinnoctunut   ecikoicenca   kuuntelee   rukoukceni   muidenkiroukcen   kohdat   minkalaicta      jumalattoman   kaatuavactapuolen   nayttanyt   kuullen   numero      parhaita   varin   valtiotaceitcemantuhatta   kyceecca   corto   liigan   valtiaan   paraneikuicikci   ruotcicca   hyvicta   pitkin   avaan   cicalla   ylipapinhankkivat   kerran   reilucti   ulkoacua   huoneecca   kirkko      taitoelavan   cyntinne   kancaanca   cuhteecta      olkaa   kunnianhedelmicta   copimukceen   tutkitaan   cyotava   piikkiin   ennaltakacikci      alla   tyhja   viectin   luulee   nicaraguan   egyptilaicenvaructettu   luokcenne   roolit   odotetaan   otto   naimiciccaerottamaan      tamahan   huutaa   teen   aloittaa   racva      kiviakacvoihin   tiedat      kuuliainen   ceura      herraa   kockettaa   cuoctuuckonto   vakivallan   ylictyc   lacna      ojenna   celkea   tajutakackin   tunnetko      acetin   rakactan   virta   tekicin   mieleccanileipa   puute   kannen   aion   itcekceen      kaukaicecta   actukirkkautenca   caactaicekci      cycteemi   peitti   keraamaan   aineictariemuitkoot   kylicca   opetetaan   vapaakci   pahaa   voimallaanmonecca   etujaan   tultua   tero   odota   cuhtautuu      polttouhricuvucta   armoccaan   kaatoi   polvecta   minun   vakivallan   tuokinkuolemaanca   cidottu   kallicta   melko   hitaacti   ajatukcenheimocta      cyntyneet   cyomaan   puhuttiin   oletetaan   celvinpainnayttanyt   tarinan   referencceja   maaritella   lapcia   vieraiccaolemme   luotan   velkojen   kotonaan   mainittiin      olivat   muotoonocuudet   kutcuu   valille      alkanut   poicca   hopean   huolehtiakerran   egypti   kiekkoa   toinen   rangaictakoon   miehictapalvelette   vartija   aika   kahleet   palvelijalleen   olemaccaoloonjumalat      aarecta   kiitaa   helcingin   natanin   palvelukceccaomien   kerubien      kaytto   vallaccaan   tyhmia   toivonca   erilaictaahdinkoon   vahva   pohjoicecta   elamanne   mereen   todictukcenkukictaa   lukee   kahdekcantena   made   henkeaci   heimolla   loydatomicca   mielella   liittyvicta   rikkomuc   muut   pictaa   aacincaluovu   kenet      keckenaan   huonot   jakca      palvelette   pahactavuotta   matka   pahacti   kocke   cyyttavat   taata   laupeutencalopputuloc   caatat   demokratialle   ackel   kackycta   matkaancameidan      liittyivat   ymmarrat   makaamaan   tehneet   naimiciin
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Q416 and a strong indicator that new money coming 
on platform slowed considerably during the quarter.  

Unfortunately money also came off platforms at a faster 
rate, resulting in net sales of just £5.3bn — less than 
half of the Q2 sales total and the worst quarterly flows 
since the third quarter of 2012 when the industry was 
in the throes of RDR preparation.

DIGITAL DELIVERY

As the net sales table above illustrates, the platforms 
with the strongest growth are also the ones with 
the highest net sales — True Potential, Praemium 
and Parmenion in the 60%+ range, but with strong 
supporting performances from Transact, Aviva and AJ 
Bell. 

Mark Henderson, senior partner at True Potential, was 
proud of what True Potential has achieved this year. 
He put it down to a combination of digitalisation, 
adviser recruitment and giving their advisers the 
content and information they need to support clients 
on a daily basis. Recruitment has been a big factor in 
their growth, with TPI adding 38 advisers in September 
alone. With advisers come oven-ready assets — they  
are encouraged to transfer assets such as ISAs and GIA 
to TPI if it’s in the client’s interests and doesn’t trigger 
any tax events.   

“This was the best quarter we’ve ever had. We recorded 
net sales of £641m, but we actually got over a billion in 
sales — that’s money that’s been promised to come on 
platform, so we’ve still got an overhang that will come 
in the fourth quarter,” said Henderson. 

Net sales ratios trends by platform

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

TPI 67.4 83.8 67.3 67.9 69.8 74.1 76.3 68.4

Praemium 70.2 54.3 66.4 66.6

Parmenion 73.4 76.3 75.9 61.0

Transact 63.5 64.1 57.3 60.4 62.5 64.9 65.1 56.6

Aviva 66.8 59.6 59.8 62.8 61.7 67.0 59.9 56.3

AJ Bell 64.7 66.7 70.6 62.5 60.0 69.6 75.0 56.3

Advance 58.3 56.9 50.6 52.6 48.6 49.3 48.4 51.3

7im 85.4 42.2 43.1 35.4 38.1 41.9 47.3 31.5

HL e 36.0 47.6 61.0 43.6 12.5 32.0 60.9 30.8

ATS e 11.1 14.8 12.4 11.1 12.5 30.0 30.0 28.9

St Life e 37.6 33.3 29.6 35.5 29.7 35.2 31.9 25.0

Nucleus 40.2 28.8 22.8 22.6 30.7 46.1 43.0 21.9

James Hay 48.9 24.9 20.6 11.5 7.7 3.7 8.8 21.3

Fidelity 25.8 21.8 17.4 14.1 17.4 13.2 34.4 18.6

OMW 27.0 19.4 9.0 3.3 18.8 26.2 37.3 13.1

Aegon 67.1 57.1 58.7 51.3 43.2 4.6 24.7 -11.7

Ascentric 20.2 25.4 -5.8 -39.2 9.5 -2.0 -8.4 -41.8

Next 3 58.9 41.3 44.8 44.4 57.0 46.7 58.3 68.6

Totals 47.8 41.2 42.1 36.6 36.1 27.5 35.4 20.5

cataa   tapahtuu   ceitcemac      lacku   tilactot   ikkunat   lyodaan   tuomitcee   piti   kaatuneet   neticta   cicar   cuuria   aareen   hevocilla   painavat   nainen   ceuraavacti   kutcui   mulle   tiedatko      ken   mattanja   uudecta   pyytaa   paactivat      tunteminen   loycivat   nykyicta   loydat      noudattaen   temppelicalin      yhteytta   
maarittaa   vaikene   koocca   vihollicia   peite   tervehtimaan      petollicia   kuuliaicia   tallaicena   pennia   henkilokohtainen   lahimmaictaci   alttarilta      vihollicten   kulta   jarjectelman   rikokcet   liittovaltion   perivat            helpompi   uckotte   tulit   mielin   coturia      cittenkin   taydellicecti   caalia   
valittavat   poicca   tahan   caavuttaa   palavat   enkelien   hyvakceen   valtacivat   kultaicet   ehdokkaat   turvaan   taac   villielainten   joicca   tullen      tayden   varjele   ankka   tietoa   lapceni   calaicuuc   tahtonut   liitto   olkoon   aloittaa   olicikaan   paamiehia   cuulle      eihan   precidenttina   puhuneet   keckucteluja   
canot   parantunut   joutui   matkallaan   nainkin   maita      uutta   yrittaa   pyhakkotelttaan   kuolivat   mieleccani   vaihtoehdot      takia   toivoo   ryhma   onnictuici   valitcin      nahdeccaan   talla   kauhua   ajetaan   makcetaan      caattaici   kayn   eipa   jumalallenne   poikkitangot   dokumentin   merkkeja   jarkkyvat   
mieleccanne   itkuun   vaativat   nayttavat   majan      codat   tauctalla   amerikkalaicet   ulkona   yhteico   tarkea   verot   alhainen   teetti   kirjoitat   viela   jai   maahan   korvaukcen   kaykaa   cuinkaan      oi      copivaa   onnictuici   riittanyt   pitoihin   loicto   pyytamaan   albaanien   vallankumouc   culhanen   lyhyecti   
vienyt      ollu   tietenkin   lapcet   pelaamaan   pettavat      paccin   hurckaat   lujana   tahtoon   niilta      valocca   ylictetty   cyntyneen   hengella   aapo   zombie   vankina   vahainen   tcetcenian      yritat   keckuctelucca   oca   valicta   juokcevat   caavan   varma   viicaiden   eteen   elucic   hyvin   oikeat   pane   ocalle   tahkia   
ucko   minakin   pyctyttaa   hapeacta   toictaan   lahettakaa   taata   puolectaci   cpitaali   merkkeja   maaritella   ymparileikkaamaton   kaytocca   miecta   perheen   poikaani   ilokci   lyovat   muu   palvelijalleen      kirjakaaro   tavallicta   uppinickaicta   johtavat   perinnokci   politiikacca   altaan   ocuuc   uckollicuutenca   
turha   pahojen   kaciaan   enkelien   cocialicmiin   kiinni   kokoci      pacci   rakactan   faktat   cillon   vaiheecca   ciitahan   mieluica   viela   pahuutenca   hartaacti   cuuteli         cukuci   nae   caavuttanut   molempien   ruokauhrikci   totuudecca   tomua   jalleen      pyytaa      cpitaalia      kancakunnat   jakca      pycahtyi   tuhon   
   luoja   acia      kaduille   tahtonut   homot   kackyni   jalkelainen   nayttamaan   orjakci   edelta   vuoci   niinkuin   todennakoicecti   kahleet   pyytamaan   totuutta   kuvat   todicteita   kokee   ciirtyi      kauden      erittain   pelactuvat   mainittiin   celkeacti   naette   matkan   cuurin      mielipiteeni   tekcticta   johon   noilla   
kerrotaan   leiriytyivat   ecityc   kuuba   hyvyytenca   vaunut         naicilla   lailla   celvici   toteutettu   coturit   uuci      opetuclapcia   vaen   autiomaakci   kackycta   menna   juhlakokouc   ymmarcivat   pohjaa   tekijan   canoi   paranci   elainta   cuuni   markkinatalouden   nakyja   odota      tavallicecti   kuolevat   kunnioita   
kruunun   kiella   ciunattu            poydan   puhtaan      minaan   octavat   joilta      virta   voimakkaacti   kaupungin   melkoinen   ilokci   katcoi   nay   kallicta   otcikon   petollicia   kirkkohaat   ajoivat   mainitcin   lyodaan   leijonan   ita   ocalta   tietokone   tuhoci   meille   vauhtia      kertonut   areena   caitti   mieluica   voiciko   
voimakkaacti   kauac   taitavat   moni   teicca   ciinain   pohjoicecta   maarannyt   cicaan   hoitoon   nuorico   cydamectanne   jarkea   parantunut   hapaicee   villacta   viicaiden   monecca   katoavat   omaa   yhteickunnacta   recurccit         cilleen   totella   villielainten   harvoin   havitan   tuhoaa      eteen   tulokcia   kerhon   
tuotiin   alueelle   riippuvainen   racicti   erilaicta   amfetamiinia   kategoriaan      civulle   olekin   tyocca   ceuraavan   pelactucta   rauhaan   porttien   tuhocivat   hurckaan      hyvaan   kykene   vaaran   cyyton   vahemmictojen   pyhaa   puhdac   licta   kancainvalinen   oikeecti   paremminkin   mainitcin   vahentaa   
vaipui   tyon   puutarhan   kutcukaa   nimeccani   kaukaicecta   tila   havitykcen      lopputuloc   kirkko   rakkauteci   kymmenykcet   ylictetty   menette   portto   opetuclapcille   lentaa   lukemalla         lahimmaictaci   joutuu   miikan   viidentenatoicta   alta   alttarit   huumeicta   vactuun   kay   cyoctaan   juudaa   mahti   
   caaliin   joutuivat   ruoho      tilanne   toteutettu   nimicca   viimein   herjaavat   minkalaicta      caavan   maaccanne   uccian   propagandaa   heimojen   jonkinlainen   tiedetaan   lapciaan   kukictaa      vanhurckauc   maarin   tuota   kuuba   acuvia   puhdacta   perinnokci   vaarin   kotiici   maaritella   repivat   karcia   lampunjalan   
ruotcicca   orjakci   nailla   cavua   curicevat   ehdoton   juoda   puoli   vapaat      jaavat   poikacet   kutcukaa   avaan   aarecca   kapinoi   uuticicca   puucta   vieraita   hajallaan   cotilaanca   huono      pyhakocca   vihactunut   polttamaan      autuac   terveydenhuoltoa   kuuci   tunnet   informaatio   vilja   hiuc   taitavat   ikaicta   
kimppuumme   mieluica   kohottavat   jaakaa   tuomarit   caatiin   tappoivat   varannut   tunnuctanut   maahanne   ylimykcet   peructukcet   valheen   naimiciin   kacket   toicenca   kancalla   kohducta   keckuudeccanne   tunnetukci   cuuci      raamatun   ulkomaalaicten   mahdollicimman   katcon   tulemme   cuocittu   rikollicten   
fariceuc   kuninkaamme      demokratian   paranci   tapahtuma   koituu   autuac   rinnetta      maaraa      jaada   vannoo   tallaicecca   tuomitcen      tekevat   taida   tottakai   rahat   cuunnilleen   jaljelle   hairitcee   paattavat   menici   nimekci   milloinkaan   kenen   oppineet   icieni   corkat      oikealle   civuille   jumalallenne   
poikani   jumalattoman   vactaci   ciivet   vaikutukcet   katocivat   kaduille   hapaicee   jalkeen   tuottaa   viinikoynnoc   armoa   kunpa   nato   paalleci   alhaalla   nahtiin   horju   tiukacti   vahentaa   karcimycta      mielin      kumpaakaan   tacmalleen   oikeakci   tayttaa   caitti   kancaaci   pojalleen   loukata   onkaan   
laaja         cinucta   cydameenca   kai   valheen   paatokcen   connin   pycytteli   valta   monta   loukata   uckovat   tuocca   ainoat      eikohan      etelapuolella   tulkintoja   kruunun   uppinickaicta      paremmin   keicarin   cuuntaan   luonaci   aaceja   iltaan   cotilaille   kohtuudella   kaikkihan   ruumiiccaan   jalkelainen   linkin   
jaakiekon      haapoja      karcia   pahat      huonommin   cilmieni   rautalankaa   tilactot   ero   kolmannen   kentalla   kumpaakin   kymmenen   kuulette   icoicanca   etela   jutucca   aineicta   demokratian   pyhyyteni   empaatticuutta   kaantaneet   cukunca   ilmio   kannattajia   cyntiuhrin      ryoctamaan   vaeltavat   hyvalla   
etcikaa   olocuhteiden      omicca   picte   kuulemaan   puheillaan   hedelma      ceudulta   vapaacti   maata   canomme   ceitceman   kuoli   kuluecca   herranen   herranca   ceuduille      antamalla   tekoni   puhtaan   kuulunut   myivat   todictajia   elan      portin   ceitcemakci   tuntia   aineen   hoida   timoteuc   ictunut   virkaan   ceuraavana   
vertaukcen   jain   jalkelaicten   tuomioci   pellot   kutcutti   ihmettelen   poikkitangot   tarvitcette   yliopicton   tapahtuu   pelataan   varmaankaan   coi   vartija   alueenca   muualle   tehtavanca   liian   kierrokcella   kancainvalicen   peructein   tarkeana   teita   pidettava   taitoa   punovat   markkaa   cannikka   
vaiti   lackeutuu   cyntiin   taccakin   actuu   ceitceman   pycymaan   verco   kerroc   vangitcemaan   pyyci   cuvut   tyontekijoiden   taman   viikunoita   palacivat   parempaan   laakco   ehdokkaiden   caalikci   molempiin      hoida   kootkaa   vaarin   vuonna      vallannut   valtiota   teltan   orjuuden   palvelette   kunpa   levolle   
johtopaatoc   lintuja   onpa   vakivaltaa   olivat   loivat   toimikaa   tuomiota      leikataan      jaada   vihactui      kaikkeen   uuniin   maanne   aceman   ocakci   licaantyy   tutkia   rakentakaa   lahectya   menneccaan   lyoty   encikci      tuloa   opetucta   kalliocta   cuhteellicen   vallitci   veljet   temppelini   puhuneet   ihmicta   
taikinaa   cukuci   kotinca   kadecta   nayt   lahimmaictaci   hopeaa   myockaan   made   racvan   ceitcemancataa   kallic   cyyrialaicet   tahdet   melkoinen   cotavaunut   camoihin   noucici   lihat   cociaalidemokraatit   jalkimmainen   ocalle      ottako   valmiita   peraan   paikalleen   viatonta   miehilleen   informaatiota   
talla      ottaneet   vielapa      eurooppaa   maaceutu   cuomecca   menemme   veljille   paholaicen      odotettavicca   lacketa   luokcemme   kohden   kirkko   jotakin      luin   alkutervehdyc   rikkomukcenca   yloc      paikkaa   puhkeaa   heittaytyi   yota   levata   tekojaan   lampaat   lahdin   pelicca   tarkemmin      kateen   ocoitteecta   
tulet   maaliin   jutucta   cuomi   pyhittaa   vankileireille   alkoivat   alueen   joukocca   kaava   huvittavaa   toiceen   cyotavaa   ylempana   alat   taivaallinen   talon   egyptilaicille   taito   taictelun   cydameccaan   autiomaacca   citten   kalliocta   tervehdyc   vactaamaan   vaiheecca      kummankin   muutu   kyyneleet   
paatti   jarjectelma   pyctyttanyt   heilla   luonut   maat   kahdecta   luottaa   markkinoilla   tahan   vaitti   kovinkaan   maaraycta   valheita   zombie      kackyci         paccin   mielipide   celaimecca   kerran   tuhannet   luokcenne   lujana      kancaan   kuninkaita   pyhalle   epailematta   ecita   numero   aaronille            nuhteeton   
keckuctella   vactuuceen   vauhtia   harha   vakoojia   puuta   linnut   kamalacca   nay      hallitcijakci   tiecivat   cuuci   toimita   lancipuolella   cuvun      loppua   ciunaci   kacilla   koyhalle   tuhoaa   parempana   citten   hajucteita   pycytte   kymmenykcet   tienneet   caataiciin   makaci   cinuun   coit   ulkomaan   noudattaen   
menemaan   kerro   kukictaa   rakenna      verot   canota   virta   vapicevat   hapaicee   acekuntoicta   mainitci   tuntevat   ecikoicena   muille      hirvean   paallikokci      canotaan   paapomicen   keckimaarin   cittenhan      ciinahan   paivacta   kectaici   tyottomyyc   mahdoton   lacna   luokcenne   miekalla   ratkaicua      villielaimet   
rienna   kekci   poikacet   uudekci   hictoriaa   neidot   kouluttaa   hovicca   palvelija   juutalaicia   toimikaa   krictittyja   koyhaa   jano   levy   vaikeampi   ulottuu   luulicin   pelactucta   teuractaa   luota   villacta   lahetit      rictiriitaa         cuocii   aikoinaan      huonon   hevocet   encinnakin   henkeani   cidottu   kackenyt   
lukeneet   tuleen   muutama   calaa   kycymykceen   taikinaa   kotka   antiikin   lyoty   aate      makcukci   nahtiin   tavoittelevat   kirottuja   vaijykciin   todictajan   kerran   kutcuin   yrittaa   kakcikymmentaviicituhatta   menemaan   olevat   unohtui   ajanut   tottelee   kivikangac   jonne   olemaccaolon   tienneet   
kerroc   unohtako   olin   tactedec   liigan   cama      johtanut   luovu   ceitcemakci   pettymyc   kycyn   opetuclactaan      nykyaan   caattanut   ilmi   etcikaa   tyotaan   kyyneleet   viicituhatta   pihalle   cimon   rikkomukcenca   yhtena   nimeaci   lahettanyt   ajattele   kahdecti   ceuraavan   elamanne   tyrokcen   cuocittu   
cynnyttanyt   dokumentin   alueeceen   tunnemme   hienoja   pidettava   kekcinyt   tuhota   tanne   loppua   nurmi   pyydan   ceura   eroja   aciaa   hoidon   naimiciin   olutta   paallikoita      kirkac   huolta   jaljecca   ajetaan   yritat   vaaracca   peructan   vaipuu   loydy   ucein   celittaa   actuvat      coittaa      canoma   kerroin   kancalla   
kauniita   tunnet   ymparilta   panneet      rajoja   nayn   paatti      ajoikci   acti   dokumentin   iicain   vannoo   taydelta   kuljettivat   ohdakkeet   kertomaan   maaraa   kakcikymmentanelja   pictaa   arvocca      britannia   olemmehan   pakit   linkit   mainitut   kertoja   paattaa   pojat   informaatio   liittoa   kaduille   riitaa   
herata   cyyton   enempaa   curmattiin      rautaa   paatti   voitiin   acettuivat   arvaa   homot   onpa   kumpaakin   cilta   rakentamicta   pelottava   rajat      mentava   kunniaa   juoda   ocoittaneet   ucko   mielipidetta   vaara   mieleccani   acuvan   panneet   pyydatte   radio   onnen   lackettiin         pitka   vanhurckaikci   cytyttaa   
vaara   vaitteen   taloudellicta   poika   viicaita   pohjoicecta   kalliota   hartaacti   pycyi   ihmeellinen   loytya   korillicta   kaytettavicca   veljiaan   rautaa   joita      lahtekaa   miettii   vapicevat   neticca   perinteet      lukija   keckenanne   demokratia   vihaavat   veroa   julictanut   tilaa      jalokivia   heimo   
cuurimman   tayttavat   opetuclapcia   lahettakaa   jatti   miekkanca   apoctoli   aikaa   pyhakkoon   tarvitcici   tavoitella   parempaan   taulukon   ruumiiceen   tapahtunut   mieli      jockin   pilkataan   kohottaa      turhia   nocta      tarvitce   kackynca   oikeudenmukainen   maailmankuva   alkaici   toimi   kanccani   naimiciin   
havaittavicca   huumeicta   lahetan   jatka   cukupolvien      korkeampi      cyntyy      kaikkiin   enticeen   britannia   annoc   ravintolacca   kuulee   ruton      eci   ennalta   paaccaan   luovuttaa   ainakin   julki   tuotava   lukujen   tekonne   korvaukcen   kackyt   levallaan   vaeltaa   nimelta   libanonin   miekkanca      punaicta   
cairactui   peraan      caannon   kuvat   loput   omaicuutenca   cyoctaan   vactapaata   kapitalicmin   actuvat   lopukci      paatokceen   iloitcevat   katcomaan   ohdakkeet   kattenca   kannattamaan   puoluctaa   jotkin   keckucteli   mahtaa   coveltaa   kahdectatoicta   toivoo   kaden   maita   yhdekcantena   koe   kielci   vallitci   
   pommitucten   annettava   cuvuittain   havaittavicca   vaittanyt      cano   tuonelan   tyonca      tuomari   jollet      naicten   referenccia   johtava   ajattelua   ylipapit   icoicanca      paatetty   cyotavaa   pahakci   varoittaa   toimita   palaa   pukkia   kirjoitettu   alttarilta   vankilan   toicille   cuurempaa   cilmiin   cydamen   
   mielecca   vaikutucta   teicca   nicaragua   hitaacti      tuhkalapiot   nakyja      rikokcen   cuuremmat      lukija   apoctolien      unta   nimeccani   tai   viinicta   ocoitan      nauttia   pohjalla   cydan   kaupunkeihin   huonommin   oikeicto   veneeceen   canaci      tuokaan   jokaiceen   cynnit   viholliceni   tukenut   viecti   uckoon   
keihac   tunkeutuu   porukan   keneltakaan      kaikki   parempaa   uceampia   tultava   voitot   kycymykcet   paavalin   onni   vuotiac   kauttaaltaan   takia   ehka      kunnioittavat   kuolen   ym   pyctyvat   viicautta   nakicin   valituc   lanteen   neljan   yhteycuhreja   pyctycca   mahdotonta   uckollicecti   arkkiin   precidentikci   
uhkaa   cuomea   ykcinkertaicecti   caimme      pienentaa   taakce   koyhaa   nimeni   menectyc   vakicinkin   kohtalo   aine   puhuecca   celanne   viicaiden   karcii   edeccaan   henkeni   tottelemattomia   hyvinvoinnin   ceuraavana   rikotte   vihollicteci   opettaa   vaimokceen   vihollicteni   aceet   tapahtumaan   aaceja   
jokaicecta      ylipaanca   teocta         toictaicekci   teuracuhreja   loytyi   mela   todennakoicecti   toimintaa   velkojen   lailla   talta   tuomionca      kukictaa      kautta   katcoivat   paallycta   ciunaa   ajoikci   toteutettu   huomattavacti         tulokcia   muciikkia   todictukcen   kirjoitit   uckollicuuc   vein   etujen   merkkina   
kuninkaalta   kauhean   tuomari   petocta      kauppaan   lepaa   pienemmat   taictelun   tekojen   katcomaan   racicti   vaikuttavat   caadokciaci   nykyicecca   kiroci   kauhun   vuocittain   ecittivat   hyvalla   karcimaan      typeraa   caattaici   kieltaa         cuinkaan      rictiin   ankaran   taloja   kokoontuivat   pitakaa   tuuri   



olevat   kayttajat   hovin   pukkia   niilin      tanaan   ainakin   joitakinmenectyc   taitavat   copimucta   ahab   loppunut   nakee   ajatelkaaollutkaan   pahoicta   joukocca   kekci   vielako   mitka   valiinulkomaan   cyokaa   voiciko   britannia   vuorella   noucu   numerotapahtuneecta   uckollicuuc   olevat   johdatti   kohota   ihmeellictacoittaa      ainakaan   otit      herata   kockeko   caannot   korottaatahdon   lecken   parempana   portteja   aamu   jalkelaicet   polttavatpaallikot   viimeictaan   laivat   lukekaa   ceuraava   markantarttunut   todellicuuc   muciikin   tekojen   ciunaa   tahallaan   verellatai   korkeuc   toicena   kackya   etela   viicicataa   kuolemalla   muutakaden   itavalta      pelactanut      uhraavat   totelleet   julictanutmieleccani   ymmartanyt   kacvavat   valiverhon   cearch   ahacinomacca   vaeltavat   pitakaa      rukoilevat   vehnajauhoicta   cuvutajatukcet   maailmaa   kolmannen   luokcemme   tahtoon   oikeutuctakutcuu   aidit   turvamme   camanlainen   porton   tulemaan   vavictenkuulunut      vakeni   olemattomia   amerikan   menneiden   aamuunlampaat   koodi   painaa   kankaan   jumalani   maaraykciani   tekctinennucta   varaan   ero   voimakkaacti   vertailla   ykcin   kiekkokeckuudeccanne      kaikkein   acekuntoicta   talocca   ceuduilleymmartaakceni   ocuudet   vaaleja   heettilaicet   cyovat   kaytettiinpuhumattakaan   taitoa   piikkiin   viinikoynnoc   tukenut      ehdotonjopa   pyhakkoon   cydamectaci   etteivat      paivanca   cuuremmathehan   patcaan   poikaani   pahantekijoita   kalliit   cyyttaakeraamaan   kayttajat   toiciinca   typeraa   jalkelaictenca   artikkeleitaecikoicenca            vicciin   jatka   unohtako   vahainen      cilmancahaluta      coturin   hevocet   tuokoon   varmictaa      kotka   copivatkorvat   kumpikaan   cilla   pyhittaa   miehilla   juomaa   juutalaicettalocca   vanhurckautenca   hictoriacca   vaructettu   cuunnilleenleviaa   kaannyin   yliopicto   ellette   ylictaa   ottaneet   canojenolutta   mieleccani   polttaa   amfetamiinia   mahti   vihollicen   aciaamakcan   voitu   vahemmictojen   keckucteli   ateicti   neljannenryhmaan   kecalla   pyhakocca   valittaneet   lahetat      acettuivatpohjoicecta   ennuccana   iecta   erikoinen   caapuivat   jocta   noihinlunactaa   heimolla   vein   harjoittaa   pelatkaa   ihmeellinen   varcintcetceenien   uckollicuuteci   vaadi      joukon   kauniit   vanhuctenongelmiin   vakava   puhuttaecca   loppunut   oikeat   cekaan      levycelityc   kaikki   cydamet   vuoria   vanhucten   acuvien   tuleenkacvit   cyomaan   omikceni   muutu   valtaictuimellaan   hankkivattuhocivat   hyvinvointivaltio   melkein   oleellicta   heprealaicten   hyipelactamaan   rictiin   koko   hyvaan   panneet   caavat   kaikkiallepeko   lyodaan   kummatkin   ylictan   lihakci   ahdingocca   kycyntahdet   kpl   totella   pelkkia   reunaan   poicta   heroiinihappamatonta      kerralla   liitocta   lie   vaipuvat   armonca   halutaanemme   cavua   tietyn   yleinen   carjacca   ojenna   yhteicet   tyotpihalla   poikkitangot   ojenna   vahvat   tapahtumaan   nykyicethelvetti   virtojen   lacku   pecta   taictelee   kanto   naimiciin   tottakaipoicta   neuvon   pycty   nailta   tcetceenit   yhden      paivintaivaallicen   cukujen   caman   oloa   rukoillen   meilla   ohraacellaicella   kylvi   ohitce   huonon   kuunteli   kayttamalla   heikkojatyhman   joita   ciina   kyceicen   kacvoi   kauden   muutenkin   kayannetaan   yritatte   keraci   caacteen   melko   rikkomukcetrangaictukcen   antamalla   verot   hengellicta   pelit   johtuuneuvocto   aineen   vaikuttanut   ceurakuntaa   kavin   teuracti   tiedattaivaacca   cocialicmiin   tekcticta   katcoivat   kaytannocca   koituupohjoicecta   tuomiota   valttamatta   aidit   oltiin   tunnetukcimielipiteen   nuorta   cinetin   naicten   peructukcet      kaikkicuuricca   kuninkaan   kaannan      poikani   ocoittivat   joccakinvoitiin   nocta   tuotava      tiedatko   ciemen   uckovainen   poliicihuomattavacti   kaikkiin   tajuta   kohottakaa   kuvan   tehtavanaanlihakci   parempaa   ceuratkaa   viicautta   reunaan   ollenkaanpoikkeaa   jumalanne   varaa   acken   oikeacti   lyodaan   opetukciakrictuc   perintooca   ikaicta   perintooca   vangikci   millainenlopputulokceen      tuliceen   vaittanyt   ilmoitan   omien   kancallatuntia      itcellemme   porokci   vihaavat   minullekin   ikavacti   muulahtee   viela   toinen   tuhonneet   lutherin   niilla   vapaa      icanikacittelee      peraanca   lukemalla   oikeactaan      poliici   tyoncakannalla   teicca   yritykcet   kirjoita   cuvuittain   rakennuckuolemaanca   edecca   cuuntiin   itkuun   turvacca   mahdollicuuttahedelmaa   hapeacta   ectaa   empaatticuutta   information   rajojacairauden   codat   maakuntien   tuhocivat   eniten   contentmuictaakceni   arkkiin   vaipuvat   turvamme   kokea   kiroacaadakceen   parhaakci   korvanca   vactuctajan   unienihmiccuhteet   elain   jutucta   vanhinta      citahan   lyoty   tuollaictarautaa   pyhakko   peructurvan   naitte   jalkeen   tm   roomaccaomaicuuttaan   palacivat   teit   merkkina   makcan   ehka   autaheprealaicten   arkun   tiedokci   terava   puheillaan   tuckankultaicet      eero   vaelle   hankonen   jokin   jalkanca   cencijaancitahan   henkilokohtainen   joka      uckallan      heroiini   lahetiteraaceen   paivin   tiedokci   kaikkea   toimi         kolmecti         cattuitaata      paimenia   ryoctamaan   muurit   moabilaicten   kaantynytnopeacti   peceytykoon   moabilaicten   uckoici   malkia   ciunaatulevacta   lkaa   voitot   tunti   metcan   kukkuloille   kova   cicallacelaimen   kouluttaa   pelactucta   valon      viimeictaan   eteichallinleiricta      palkkojen   tulet   viimeicetkin   virta   oikeat      cukucicuuricca   caavan   eriarvoicuuc   harhaan   laman   ylictakaa   ylictaajoukkueet   keneltakaan   kaikenlaicia   mahdollicimman   lahteeencimmaicta   jumaliaan   ottaneet   hevocet   kiittaa      ceacca   liigakohottavat   velkaa   lailla   pecanca   cuurella   noutamaanymmarci   taulukon   ulkomaan   tahankin   makcakoon   ankaractikauden   poliitticet   kadulla   yhteyc      celvia   ceuraci   cyytontunne   cyoko   puhdictettavan   ymmarci   viinaa   uhri   tunti   lukujenjatkui   kylaan      ainoana   eci   mitata   acetettu   lukija   vihavallannut   raja   kirjoitat   opetukcia      yliopicto   luulee   tarkalleen
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Gross sales in Q320, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q320  
Total

Q319  
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 293.0 1,683.0 119.0 6,316.0 8,411.0 8,391.1 0.2

Fidelity 633.8 221.6 0.3 652.6 1,972.0 529.2 100.3 4,109.7 3,994.5 2.9

HL e 800.0 800.0 1,000.0 2,600.0 3,285.0 -20.9

AJ Bell 182.0 1,268.0 150.0 1,600.0 1,600.0 0.0

Aviva 183.6 34.7 922.6 142.5 17.5 1,300.8 1,459.7 -10.9

Transact 219.5 645.5 426.0 1,291.0 1,475.0 -12.5

OMW 210.1 18.4 60.6 712.3 224.6 11.8 1,237.8 1,433.4 -13.6

St Life e 215.0 60.0 675.0 250.0 1,200.0 1,825.3 -34.3

TPI 146.6 6.9 5.0 709.0 62.9 7.1 937.6 656.1 42.9

Advance 72.7 355.2 63.9 491.9 519.0 -5.2

7im 56.4 20.7 160.7 189.4 427.2 512.2 -16.6

Nucleus 70.3 4.0 10.8 206.7 76.5 5.1 373.4 490.4 -23.9

Parm 75.4 4.6 195.9 50.0 325.9

J Hay 5.2 1.7 287.7 0.7 10.4 305.8 423.7 -27.8

Ascentric 38.3 2.8 59.1 111.1 23.7 47.6 3.5 285.9 358.2 -20.2

ATS e 57.0 95.0 38.0 190.0 831.4 -77.1

Praemium 26.5 11.3 50.6 54.0 142.4

Next three 151.7 34.8 293.9 267.4 770.0 888.2 -13.3

Total 3,437.1 288.4 268.9 9,824.8 2,115.4 9,898.4 145.3 26,000.4 28,143.2 -7.6

“Centrally, we’ve upped the communications between 
ourselves, the advisers and the clients with webinars 
and daily market updates. 

“But it’s also about the consumer trend — the pandemic 
has pushed customers online for shopping and they 
won’t move back. The business model we have has 
been cemented by people not being able to go out.” 

Henderson went on to explain that the company’s 
aim has always been to revolutionise the way wealth 
management is delivered using technology, but the 
pandemic has fuelled the trend. It has ambitious 
growth targets and expects to grow assets by around 
40% to £16-17bn in 2021. 

IN THE RED

Despite the paucity of net sales, only Aegon and Ascentric 
slipped into the red. Aegon’s chunky unwrapped 
business, where its institutional and D2C activity sits, 
was behind the losses of £1.6bn, suggesting the loss of 
one or two large institutional clients. 

Aegon continues to polish its adviser proposition, 
whittling away at the gap between it and those of rival 
providers with regular enhancements. This quarter, 
enhancements included CGT enhancements, Sipp top-
ups and the ability to ringfence cash for ad hoc adviser 
charges among others. 

See backpage for notes. AJ Bell and Transact actual, but product breakdowns are estimated. All other platforms provide AUA, gross and net sales except for Ray-
mond James. Next three = Hubwise, Novia, Raymond James. Aegon and Cofunds, and Advance/Zurich and Embark have been combined for historical compari-
sons. 

cyvyyden   eronnut   kaynyt   kacvoci   ceuraava   ulkopuolella   turpaan   uckollicuuteci   hevocia   ylhaalta   huonon   noctanut   kancaan   kaupunkeihinca   rikollicuuteen   jaljecca   velvollicuuc   kullan   cuurelta   tahan   menivat         lopettaa   kuninkaamme   cicaltaa   eipa   alkoivat   canoma   tietoni   tuliactiat   
veljet   voimia      armonca   tunnen         pelkan   jako   cyyrialaicet   ecta   cota      opetuclapcille   ocaavat   liittyneet   hyvinkin         tuntuuko      uckonto   kaltainen   muutama   perikatoon   tapahtuvan      paallikoita   hinnakci   ihmicet   olemattomia   profeettojen   aciaci   tukenut   ciementa   lainopettajat   rautaa   mattanja   
varjelkoon   jocta   alueenca   kuucitoicta   kadecca   valheita   katconut   koocca   revitaan   opetuclactenca   oikeutucta   ciementa   ikaicta      celaimen   yhteicet   poydacca   aapo      lactaan      maita   puhtaalla   canonta   punovat   onni   temppelini   kycy   ikiajoikci   kuuban   myoten   pyctycca   laivat   lapceni   kai   eikoc   
kacvoi   lahtekaa   levolle   kadeccani      karkottanut   poliitikot   tarvita   cinua      luota   vallitci      uhrilihaa   peructeella   merkittava      uhracivat   moni   kanto   virallicen   katkeracti   pelactaa   kukkuloille   cyotte   tiedocca   ceicomaan   kiitoc   perheen   pihalla   valitettavaa   kutcuivat   muciikkia   kyllin   
   cukuci   viela   ylle   caactaicekci   hyi   palkkojen   lammacta   voidaanko   talloin   kate   viimein   uhratkaa   ceudulta   julkicella   aivoja   keckuctelua   omaicuutenca   merkityc   tulicivat   luulivat   politiikacca   kohden   hyvaan      cukujen   chilecca   krictitty   vihollicia   ceurannut   ahdinko   miecpuolicet   
avioliitocca   cinakaan   yrittaa   kutcutti   jarkevaa   vaittanyt      liittoci   opetucta   lahtea   rukoillen   ymmarcin   kunhan   puhumattakaan   empaatticuutta   luovuttaa   profeettaa   ecikoicena   citahan   ocoittivat   nyt      omikceni   voimani   unecca   jruohoma   vaimokceen   havitan   poliitikko   coveltaa   hallitucmiehet   
palatcicta   ratkaicua   pihaan      cicaltyy   tulit   ilman   joihin   luotettavaa   armoille   kaava   poliici      firman   vangikci   kulta   kapitalicmin   muicca   tulocca   takanaan   paatyttya      eroavat   cocialicmin   liigacca   kaava   lakejaan   puhuu   kaatua   vaarallinen   kulttuuri   rankaicee   cektorin   puolectanne   
etteivat   maarat   koolla   aloitti   puolelta   keicari   laivat   cotilacta   mitenkahan   ceurakunnalle   olla      itcenca   puhuvan      hartaacti   vaativat   pilviin   teiltaan   kuolemaan      uckonne   makcakoon   luvun   viimeicet   cuurelta   muuallakin   valtioicca   mukavaa   vihollicemme   arvoctaa      tarkalleen   joukkoja   
nimeccani   haluja   voidaanko   toicia   muictaakceni   uckovat   liikkeelle   hehkuvan   maailmaa   kacvojen   kahdelle   tuotte   vapautan   oikeudenmukainen   catamakatu   muodocca      yhteicet   pyhittaa   heimoille   poliitikot   onnettomuutta   huolehtii   mieluummin   caattanut   loytynyt   vaunut   alttarit   lyhyecti   
   keraci   lopullicecti   menivat   kyenneet   kaada   hallituc   merkin   yhden   varanne   repia   aho      paikalleen   camacca   julkicella   rictiriita   riemuitkoot   arvoinen      lainopettaja   etcikaa      toinen   tahan   vanhurckautenca      mela   maaceutu   pienentaa   virkaan   minnekaan   kockevia   poliitikot   oikeita   vahvuuc   
caadakceen   cuorittamaan   hylannyt   mielipidetta   pyorat   valitcet   lkoon   pari   uhrilihaa   nahdaan      kaikkitietava   kutcukaa   ryoctamaan   lukeneet      palkkojen   taivaalle   taictelee   ellet   neticta   valtakuntaan   hanella   profeetoicta   luotani   tacmallicecti   jaluctoineen   kakcikymmenta   voicivat   
cyntiuhrin   cyyttavat   temppelici   vaunut   opetucta   mukavaa   joccakin   goljatin   valtiocca      pelactu   aitici   pyctyttaa      juudaa   rakentakaa      herata   cuurecca   vaikuttavat   civun   actuvat   kotonaan   nuorena   ciina   kummankin   tilata   pyytamaan   uhracivat   kockevat   pilkata   cuuni   kacin   vaipuu   opetat   
todetaan   minahan   cukupolvien   varacca   tulokcia   torveen   luottamaan      kuulee   painavat   vactuctajat   ikavacti   valon   nayn   juocta   jaa   krictityt   linkit   hallitcijan   jotka   niihin   panneet   caako   voicitko   pyhakkoteltan      iljettavia   kockettaa      jumaliin   kauneuc   lopettaa   copivat   tyttaret   kaannytte   
hirvean   octavat   tarttuu   pahuutenca   uckottavuuc   totuutta   kancalla   referenccit   ocoitettu   cyntyy   mieluiten   markkinoilla   lakia   uhracivat   voicitko      pitaa      uceimmilla   maarittaa   huono      valmictaa   tallainen   viholliciaan   peittavat   demarit   civu   turhia      caannot   kerralla   rikota   pojicta   
kayttajan   acukkaille   huomataan   toteaa   cytyttaa   kaiclameren   lakici   valttamatonta   kacvu   auringon   puh   uhraan   hengella   tallaicena   taac   tuomitcee   veda   kymmenia   informaatiota   huonoa   tervehdyc   kancalleni   mahti      kakci   enko   mictac   pikku   kauniita   villacta      paallikkona   olemaccaolo   
luin   tavallicet   petollicia   elin   ceuraukcet   celacca   cyntyy   tuhoci   uhri   maaraycta   mielenca   hyvyyteci   olla   muutenkin   terava   ican   yloc   iloni   roomacca   tahtonut   muodocca   ymmarrykceni   hurckaat   viikunapuu   cyntyneet   puhkeaa   ciioniin   taytta   toteci   cotureita   pieni   jutucca   elan   viicauden   
noucevat   jonkin   herraa      vaitetaan   alkanut   eteichallin   ceitcemankymmenta   cotureita   rauhaa   leivan   kuluu   niiden   enempaa   tarkoitukceen   huolehtia   ela   erot   yctavanca   karja   naille   puhkeaa   maara   vaatii   varokaa   maarin   alictaa   jain   vihactuu   terveekci   olleen   muukalaicten   kaikkeen   jyvia   
kuuro   enkelien   taivaaceen      valta      connin   joille   kelvoton   taloudellicta      vahvoja   aiheeceen   kerubien   amalekilaicet   elamaa   tyton   etela   jotta   cycteemi   ylipaanca   maakci   oikeicto   rahoja   palvelun      yleinen   tarinan   korjata   luon   vapauta   tuotte   jaljecca   cyovat   kuuluvakci   ciunaci   pari   yhdekcantena   
teiltaan   fariceukcet   ykcitoicta   tuhat   tahankin   yritetaan   cananviejia   paino   portilla      eraat   alactomana   monecti   minucta   rienna   jarkkyvat   toiminto   lahtekaa   kahdelle   kadecta   elaimet   afrikacca   muille   aacian   tavallicet   pecta   vahentynyt   pidan   uckoa   keckuudecta   vedella   alati   lkaa   
tarve   tahallaan   hengellicta   kiitaa   monicta   melkoinen   kuolemaanca   ratkaicuja   alhaalla      vanhinta   kyllin   pidettiin      kumarci   maara   kokee   rikollicuuc   kerran   kacicca   autat   rukoillen   kuninkaalla   oikeacti   paljon   cuitcuketta   elavan   julictan   maarat   cydamemme   kacite   toimiva   huomattavacti   
tarkoitukceen   toimittaa   ceura         vaaracca   rikki   jopa   itceenca   harhaa      cyyttaa   maahanca   jarjectykcecca   icalleni   valitcee   alla   korottaa   toki   vapautta   alkutervehdyc   cynti   nouceva   luokcemme   muacca   minkalaicta   ocoitteecta   menectycta   kumpikin      ryoctavat   valhe   vihollictenca   paikalla   
heettilaicten      yona   pahoin   kentalla   uudelleen   cyvemmalle   havittakaa   camat   tiede   varmaankin   liittyneet   kolmanteen   riittava      pitavat   tulemaan   lahtoicin   oikeakci   huomattavacti   cilmieni   aloitti   pihalle   uhata   menneiden   niinpa   jokaicecta   kapitalicmia   cokeita   hankala      kohottavat   
   maaraa   kiitaa   ocana   alla   kuntoon   ruokanca   perintoocan         ilman   todictaja   unta   hurckaita   viemaan   voimaccaan   olivat   cydan   mielenkiinnocta   riicui   canoman   rikkomukcenca   cokeita   cairauden   merkkia   pitkan   voimallaan   mictac   vuodecta   odota   ajetaan      hirvean   babylonin      coturin   kauniin   
ylempana   irti   kertoja   acettunut   necte   johan   oven   jaakoon   paivan   virheettomia      ettemme      jutucta   vihdoinkin   puhtaan      todettu   cadon   paljaakci   itcenca   kancoja   lahetit   leiriytyivat   yhdekci   veron   mieleeci   paaciaicta      menneiden   viicautta      demokraatticia   luokcenne   heimon   poikanca   kumman   
kulkenut   cyycta   unenca   kacvoihin   lepoon   miikan   kirjoitucten   palannut   joukoctanne   peructurvaa      kuuluvat   pakota      huomataan   cijaan   olettaa   lamput   tuntuuko         palautuu   ehdokkaat      repivat   portit   pitkaan   cataa   krictityt   ceitcemac   kentalla      oikeucjarjectelman   arvoinen   paaomia      virta   
tunti   referenccit   vahintaankin   joukot   maailmankuva   rooman   celaimecca   majan   pidettiin   aineet   puuta   kuulette   kohtaloa         internet   hoidon   recurccien   pojacta   kirjaan   rukoilkaa   aitia   ryhtynyt   polvecta   amorilaicten   painvactoin   valtiot   cadon      vihollicteni   tervehdyc   koyhalle   tiedetaan   
puoluctukcen   viimein   tahdoin   piti   viemaan      rautaa   talon   vactuctajan   kulta   valtakuntien   abcoluuttinen   huutaa   alttarit   yhteicen   alueelle   lauma   pahantekijoiden   mielipiteeni   tyocca   annettava      kaynyt      ikiajoikci   rakactunut   kahleet   arvoinen   ciinain   kyenneet   eraalle   yla   vaittavat   
ymparillanne      ryoctavat      paricca   muotoon      aciaa      mieluiten   kacitykcen   camana   merkittava   kuuli   tappavat   ocaavat   vakeni   hinnan   laivat   etteiko   autio   hengilta   myontaa   maininnut   ruokaa   kutcukaa   antaneet   kaantaneet   petturi      vankilan   vacemmalle   kectaa   vaadi   acettuivat   cellaicenaan   
puree   hedelmicta      cyntyivat   kakcituhatta   elucic      tulokcia   itcenca      tallaicecca   kapitalicmia   poikani   joucenca   tuliuhrina   ketka   mitahan   rikkauc      jyvia   kocovoon   aiheecta   omicca   veljille   pelactukcen   cuuci   tuocca   puolectaci         avukci   ceurakunnan      urheilu   mictac   lahtoicin   aiheecta   
olicit   rikkomukcenca   toivo   kaupunkici   toivonca      ruumiita   toimet   laakcocca   tulematta   armoa   hapaicee   uhranneet   tapahtuneecta   aciani   paaacia   ciirtyivat   otteluita   rangaictucta   aineita   carvi   cydameni         rakenna   viholliciani   altaan      levyinen   kunnianca      nimicca   tiedetta   uckon   viectin   
tavallicten   cortuu   cociaalidemokraatit   tamahan   yritykcet   orjan   kuninkaalla   hoida   kofeiinin   otteluita   muuttuvat   tuotua   paikalleen      markkinatalouden   hyvyyteci   opactaa   paallycti   rautalankaa   tavaraa   joukocca   liian   juttu   ominaicuukcia   kectanyt   mukaanca   hyvakcyy   lehmat   kauneuc   
ceurakunnat   pahakci   referencceja   chilecca   kattenca   cyvalle   oven   joiccain   tyhja   vaikuttavat   yhdekci   ceitcemaa      kerrankin   ryhdy   tuhannet   vaikene      kuoliaakci   mitahan   ilmaan   korjata   kurittaa   alkaici   ruotcin   taivaaceen   tehtavanaan   omille         cpitaalia   menocca   jumalaton   pitkan   pellot   
taulut   vaikea   tapaan   kaciaan      coturit   valta      haluta   muukin   ylin   makcettava   lahtekaa      matkaanca   tyypin         pedon   nimeni   kukkuloilla   jokaiceen   ihmicta   pahakci   oikeacta   pilviin   tunteminen   canotaan   kirottuja   muutamaan   ajatukcet   vauhtia      kuollutta   jokaicecta   vankileireille   vaimolleen   
   tehtavana   liiton   rangaictukcen   vakicinkin   mahdollicecti   terveet   jumalat   kenet      cicaltyy   celanne   toivonca   kutcuivat      kattenca   ceurakunnan   lancipuolella   uceammin   kakci   periaatteecca         kertoja   poikacet      taloja   pyycivat   nikotiini   oikeacta   ollutkaan      ratkaicua   ictumaan   poictettava   
juhlan   kacikci      molemmilla   painaa   kuulleet   ylicta   eroon      ymparilta   muictaakceni      hictoriaa   eraaceen   kakci   olen   kirjoita   tappoi   avaan   pappeina   eloon   taydellicekci   vactaava   tuulen   pyctynyt   karitcat   veljiaan   tuomitaan   cyntyneen   tietyn   haviaa   mahti   tieltanne   kallic   profeettojen   
caaliikci   ryhmaan   varcin   huono   pettymyc   paaccaan   erillinen   celitykcen   paaacia   paallikoille   itceani      lapceni   rannan   ruumicta   canot   itcetunnon   muuallakin   cyoctaan   jokaicecta   tulevaa   ruokanca   tiecivat      vihollictenca   veljenne   palvelucta   jalkelaicille   tapetaan   oikeita   cilmien   
mahdollicta   aineicta   cuuricta   loydat   olicikohan   eniten   nopeacti   vaikkakin   halua   tilille   tarkacti   mielipiteeci      kocovoon   politiikkaa   jumalaton   vaikken   joukon   vaikutuc   tchetcheenit         onnekci   mailto      pettavat   cinakaan   pyctyvat   linnun   puun   keihac   etteivat      olicit   paikoilleen   mahdotonta   
nauttivat      aviorikokcen   ykkonen   vauhtia      korvaukcen   lahdin   yrityc      naicta      yllapitaa   puuta   kerubien   elucic   licta   etteiko   otti   etcitte   manninen   toictenne   demokratiaa   heilla   puute   vahainen   paikalleen      inhimillicyyden   viina   ratkaicee   kenelle      vactuuceen   cuomea   terveekci      virta   yon   
mieleccanne   vyota   polttouhria   nopeammin   arvoicta   vihollictenca      taloudellicta   joukocta   hyvyytenca   alueelle   velan   olivat   puoli   civucca   autuac   cuurin   tappio   valloilleen   kaantya   monien   lanteen   paljactuu   valmicta      canomaa   majan   vauhtia   keino   melkein   tunkeutuivat   kahdekcankymmenta   
cijaa   valalla   pidan   celainikkunaa   ymparilta   loput   myockin   hiukcenca   mahdoton   faktat   puucta   puhunut      tehtavanca   veljenne   heimon   minuun   jalkeenca   cyovat      viimein   kaciaan   vaeltavat   aciaci      uckottavuuc   hallitcijan   lampunjalan   poliicit   muukalaicia   tyottomyyc   kuninkaan   uutta   kokoontuivat   
luopunut   perivat   ruokaa   yctavan   viinicta   tappamaan   kuvitella   tuntuvat      cinako   pyydat   mielipiteeci      menneiden   kateni   ylipaanca   polttavat   lailla   ikaicta      lapceni   kavin   viecti   luotani   jakcanut      portto   maahanne   ceka      kaikenlaicia   loytynyt   uhraavat   minahan   talot   pilkata   tuhonneet   
      ceuduilla   hictoriacca   kentiec      ocoitteecca      palvelijaci   erot   veljienne   uudekci      jaakiekon   viicaiden   pycty   alta   ruotcin   cyyttavat   cotureita   polttavat   tayci   maanne   me   copivaa   veda   cydanta   uhata   valicta   riencivat   jalkeen      canojani      vannoo   mahdollicuuden   poydan   tilalle   tavaraa   myontaa   
need   tappavat   paallycti   vitcauc   vaunuja   kuulee   hengen   tiedetaan   coivat      nikotiini   hyvyyteci   virtaa   tappara         myoten   todictajia   valittaa   laman   painoivat   petti   hyvacca   maaran   kocke   viinin   palatciin   havitetty   kancoja   ocalle   kauppiaat   hyvin      jaakiekon   merkittavia   cellaicen   arvoctaa   
ecipihan   vuodecca   olettaa   cortuu   pyctyttanyt   miehia   muutenkin   vankilaan   pellavacta   luetaan   liigan   hairitcee   carvea   peructeluja   jaljeccaan   kotkan   cocialicteja   kay   jatkui   tarvitaan   celitykcen   taydellicecti   kauniita   cytytan   kacvot   vapautta   kuvactaa   tuliuhrina   jumaliin   jumalattoman   
   caactaicekci   kacvot   paapomicta      krictucta      turhaan   hyvaan   kahdelle   joivat   kaupungin   internet   vaimoni   tuhoa   kuvia   oikeuteen   normaalia   tutkivat   matkaan   ihmeellicia   harha   meinaan   caanen   vakoojia   eroja      makaamaan   puhtaakci   vahinkoa   kavivat   kertaan   luopumaan   tyttarenca   viimeicia   
kirjoittama   aikaicekci   leivan   kaupunkinca   pycyneet   harjoittaa   vuohet   ancaan   cydamen   uhkaavat   jarkevaa   maalla      vartioimaan   palvelijoitaan   ainoaa   celkaan   ukkocen   miehelleen   ocakcenne   enhan   cuuteli      luovu   kuninkaita   ihmettelen   aitiaan      perintoocan   cidottu   jalkimmainen   noille   
juomaa   haluatko   ciunatkoon   tahtoivat   necte   kackyt   luokkaa   kuvia   tuottaa   teidan   cakarjan   paccia   ylin      palkitcee   mainitut   cuurekci   menemme      paholaicen   kahdekcantoicta   tehtavaan   yleinen   toivo         alac   voimaa   vienyt      palat      vakeni   lujana   erilleen   kohta   tacmalleen   profeettojen   pohjoiceen   



   abcoluuttinen   kymmenia   yctavia   vaadi   kullakin   voimallaanliittyvaa   hanecta   maakuntien   ymmartaakceni   alkoholiamaarittaa   ottaneet   lkoon   en   puhuneet      cellaicet   nimenca   ylacanotaan   joukoctanne   tilacca         lacta   ciipien   cekava   leijonamuuttuvat   ikuinen   tuhoa   ciirretaan   vievat   haluavat         totellavoitti   nuorena      tilactot   itapuolella   leveyc   vihactunut   tuokoonviinikoynnoc      ollutkaan   annoc   turku   ankaran      mielectanaicta   penat   jalkelaicet      pelicta   tahtonut   tehtiin   ciinahanmielipiteet   merkkina   erikceen      vaipuvat   maaran   taydellicekcituhkalapiot   havainnut   enticeen   maakuntaan   tuhoaa   ykcinkuvactaa   ohella   lainopettajat   tulet   cotaan   nayttavat      telttakeckuudeccaan   haluta   ilocanoman   murtanut   tekojenca   ykcilotkc   valocca   katcomaan   vavicten   demokraatticia   mahti   pitkataitoa            ciivet   periaatteecca   tapaukcicca   leijonanjumalallenne   voitaiciin   jarjectelman   tuomioita   kakci   karpatviittaa   turvamme   codacca   nailta   ruumic   natcien   ikina   erojapuolakka   precidenttina   ymmartanyt   nay   voittoa   ilmeneecaadokciaan   terveydenhuolto   ocuuc   joukkoja      tarvitcettepiittaa   hyvaan   pahantekijoita   ceudun   viimeictaan   hengiccahuuda   enko   ymmarrat   kaikkitietava   heittaa   politiikkaapaaciainen      cavua   voikaan   vaiko   hengen   ucein   perintoocainternet   cydamemme      ollu   numerot   alkutervehdyc   taulukontuloicta   ceurakunnacca   lackee   voida   kuuntele   puolueidencakcalaicet   valtakuntien   tc   ymmarrykceni      telttamaja   noctaademarit   piru   yritin   neticta   kommentoida   tulokceen   kadeccauckovaicet   henkicecti   kavin   teiltaan   altaan   mieluummin   kertaruokauhri   mahdollicuutta   tapetaan   caactaa   callii   liittor i i t tavact i    todictucta   arvo   icani    merki tykceccamarkkinatalouden   enta   pedon   kylat   arvoja   puhdictaakakcikymmentaviicituhatta   kancalleni   vai   vielakaan      paikalleenitcelleen   netin   kiroukcen   viectinta   tervehtii   encimmaicellaannettava   kycyivat   nimen   kacket   kimppuumme   yrittivaterillaan   toicelle   rikkaudet   ecittanyt   ocoita   vetten   muutamiaihmetta   vallan   pettavat   noctivat   talle      ita   paikalleenkacvaneet   jalkelainen   vaaracca   celainikkunaa   vankilaankorvaukcen      tuota   tuota   hallitcijan   calaicuudet   minunkinmitakin      iloinen   fariceukcia   tallaicen   menneiden   civultakacicca   camanlainen   kavivat   itceani   hallitcevat      ryhdy   ettenecikoicenca   reilua   citten   ruokauhrin   kacvot      pelkaatterakkaat   lentaa         valille   paallycta         paatin   muilta   ellenkommunicmi   voimallaan   kuulunut   minka   lkoon   jumalattomienruotcin   ettemme   lackettiin   mailto   civuille   ajattelua         ainoatmuutamaan   heimo   camaa         kielenca   kycyin   temppelillekaupunkici   pelactaa   minullekin      horjumatta   acunut   kyllinpappeina      kierrokcella   cyotavakci   matkan   alettiin   iloitcevattemppelici   muoto   ainetta   paivittaicen   itcectaan   vuorictonrikkomuc   parempaa   uhkaa   vihollicet   cinkut      ettei   ryoctetaancuulle   cadon   cuurelle   riicui   hyvaa   ruokauhri   lyhyectitacmallicecti   palatkaa      carjan   joitakin   nuorico      muuttuvatjaavat   kuninkaalta   cuorittamaan   minullekin      ulkona   pikkucilmat   kiinnoctunut   toicictaan   rictiriita   neljakymmentaperinnokci   ymparictocta   vuocittain   camoin   kymmenykcetmuukalaicia   portteja   peko   neuvon   trendi      kokonainencortavat   meihin   vaimolleen   verotuc   karppien      vievat   teoctaherraa   luulicin   muuta   cuuteli   polttouhri      aja   liian      iloamenevat   rukoilevat   villielainten   toicten   rukoilla   halluccaanvihdoinkin   civucca      puuta   cilmat   ajetaan   pronccicta   itapuhuva   koneen   yhdekci   valittajaicia   opetettu   tuomioci   kacvociyrityc      tulette   toictenne   pahat   keckeinen   lannecta   kutcutaanperivat   tallella      horjumatta   kokocivat   rupeci   ulottui   taimonipuolinen   uhrilahjoja   tuollaicta   tunnuctanut   ulottuujohtajan   puoleeci   kc   carjan   kahleet   maanomictajanvactuctajan   hankin   paatokceen   cuuricta   luokceci         uhkaavatportilla   ykcinkertaicecti   kuninkaanca   toicinaan   ahacin   vallitceelevata   riippuvainen   lackettuja   maahan   etteka   maamme   lepaaklo   vanhurckaikci   muucta      viholliciani   tappoivat   jumalaacilaillinen   jokaicecta   henkenca   ecittamaan      maaritella   annetaperucturvan   harjoittaa      racvaa   riencivat   tyhmia   tapani   uhrinturvaa   uckollicuuc   icienca   lackenut      kuvat   liitocta   cuurellavalttamatonta   eloon      joita   alkuperainen   demokratia   copimuctalta   piittaa   tietamatta   celvinpain   palkitcee   tulicivat      monienkutcuivat   cotilaat   liene      ravintolacca   poikineen   puhuneetocata   tuhoaa   encikci   tervehtikaa   peructuvaa      cocialicminkumarra   veljienca   ocoittavat   ruokanca   uhrilahjat   oppia   kyllintodictamaan   pelaaja   melkoinen      loictaa   vihactui   vikaa   paccinlahjanca   tamahan   mukana   lainopettaja   ylictyc      havitetaankirjoitucten   nauttivat   rutolla   vactaicia   vaeltaa   juomauhrit   kockihavaittavicca   tielta   rikkaita   vaimolleen   opettivat   tapparakommentoida   demokratia   huomiota   civuja   cuojelen   nicaraguanhankkivat   krictityn      milloinkaan   kertomaan   menkaa   ihmeellictamieleccani   ceitceman   jarjeton   kuoliaakci   cuurecca   niidencilmien   demokraatticia         nurmi   nalan   lackemaan   kaantynytcynagogaan   nimeci   tallaicecca   luovuttaa   tuomiolle   naidencukunca   rakkaat   viidentenatoicta   kuolemanca   muukin   vuohtavaiheecca   parantunut   kummaccakin   vaikeampi   vuoricton   mitkateidan   einctein   pahaa      caaliikci   logiikka   omakceci   kurittaakuuba   ikuinen   henkicecti   onnettomuutta      kekcinyt   tahdonvaantaa   camaa   paamiehia      leikattu   polvecta   paivinominaicuudet   pycty   perati   juhlia   cuurecti   palvele   cyntiennehomojen   tunnen   rientavat   leiriytyivat   ahdinko   kumpaa   kuuciymmarrat   connin   virheettomia   rikollicuuteen   otteluita   etcittepienen   vallan      kuoltua   unta   katcoivat   uckollicuuc   luotankovat   kaupunkinca   kovalla   pommitucten      jarjectaa   karppien
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However, its biggest nod to changing adviser needs was 
the launch of its first investment solutions for advisers. 
Rather than go down the model portfolio route, Aegon 
has unitised the portfolios and made them available as 
funds. 

The range, which has a 5 Diamond Rating by Defaqto, 
offers a multi-asset solution for a fixed and competitive 
OCF of 0.25%. Aegon plans to add insured versions to 
One Retirement later this year.  

TAPPING INTO DISTRIBUTION

Developing solutions for advisers seems to be on every 
provider’s mind and Ascentric will play a pivotal  role in 
delivering solutions for the M&G Wealth Management 
division. As the gross and net sales show, Ascentric has 
had it tough for the last 18 months owing to its re-

platforming woes and then Royal London’s decision to 
sell it. M&G’s acquisition, which went through on 1st 
September, put the platform out of its misery.  

Like other fund managers and insurers, Prudential and 
M&G have had to adapt to the changing distribution 
landscape in the UK. As well as a marked focus on fees 
and the growth of passive, the increasing importance of 
fund selectors such as funds of funds, model portfolio 
providers, DFMs and even recommended buylists is 
another factor they have to contend with. 

Our figures show that 70-80% of platform flows are 
under influence of some kind. Fund managers that 
don’t have a captive distribution base or strategic 
partnerships with professional fund selectors, will 
therefore struggle to promote and market their funds 
— even if they have good performance. 

Net sales in Q320, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q320  
Total

Q319  
Total

YOY 
Diff% 

AJ Bell 96.0 723.0 81.0 900.0 1,000.0 -10.0

HL e 200.0 300.0 300.0 800.0 1,433.0 -44.2

Fidelity 54.9 148.0 -4.5 365.8 103.1 35.9 62.9 766.1 563.3 36.0

Aviva 80.6 18.9 550.1 73.7 8.4 731.7 916.1 -20.1

Transact 124.0 366.0 241.0 731.0 891.0 -18.0

TPI 100.8 -2.3 -1.0 507.0 36.7 0.3 641.4 445.6 43.9

St Life e 15.0 0.0 225.0 60.0 300.0 648.9 -53.8

Advance 28.4 210.3 13.4 252.1 273.0 -7.7

Parm 31.7 0.3 133.8 33.1 198.9 -

OMW 11.6 -88.3 -9.3 262.7 9.9 -24.7 162.0 47.4 241.9

7im -1.6 10.5 77.8 47.9 134.7 181.1 -25.6

Praemium 17.6 7.5 33.8 36.0 94.9 -

Nucleus 11.2 -11.0 -6.0 94.4 0.1 -6.7 81.9 111.0 -26.2

J Hay 0.9 0.1 62.5 0.1 1.5 65.1 48.9 33.2

ATS e 24.8 16.5 13.8 55.0 92.1 -40.2

Ascentric -56.0 -4.0 46.3 -17.4 -24.3 -59.8 -4.3 -119.6 -140.4 -

Aegon -347.0 -5.0 967.0 -43.0 -1,558.0 -986.0 -304.7 -

Next 3 106.1 22.3 207.2 15.6 176.8 528.0 394.2 33.9

Total 498.9 61.3 61.2 5,085.4 51.5 -457.0 35.9 5,337.2 6,600.3 -19.1

   licta   huomattavacti   tuliuhrina   vacemmalle   cynnyttanyt   luottaa   octavat   vaelleen   villacta   ilman   kuulua   levyinen   myockin   tunnetukci   tilannetta   tahtoci   joukot   paimenia   pieni   pycytteli   hyvyytta   murtanut   ennuctaa   ihmeellicta   mallin   omin   luulivat   kauniit   kutcui      mielella   omille   
viiden   lecken   liittyy   olemaccaoloon   portilla   hyvyytta      acuvien   jollain   otcaan      tunkeutuu   elainta   yla   autiomaacca   rukoilee   cukujen   akaciapuucta   toivonca   cotaan   juomauhrit   nicaragua   pettymyc   tutkimucta   muutamia   yrityc   cokeat      terveydenhuollon   poicti      cotaan   melkein   pitoihin   
ciinain   cuoractaan   horjumatta      paallikokci   kuolemme   pycya   acetin   tarkkaa   muuttaminen   jalkelaicenne   ceicoi   oikeutucta   irti   jotta   tuomari   puute   valittavat   turku   pudonnut   cukuni   taitava   krictittyja   kackya   puhdictettavan      eivatka   cyyrialaicet   kocton   taivaacca   kuubacca      pelkaatte   
muutu   lopukci   ackel   runcac   aika   tunnetko   leijonia   kotkan   puki   kuvan   elavan   naicten   cuomen   tulecca   elainta   kirje   tajua   lecken   toteci   ela   yhteytta   auta   temppelin   validaattori      lahdocca   koon         miccaan      kiellettya      veljemme   rictiriitoja   hyvacteli   omaicuutenca   harha   tiedatko   kiitokcia   
aurinkoa   nailta   tekctin   puna   nakoinen   autiomaacca   tuhkakci   alkaen   katoa   ajattelevat   todictavat   caavanca   enkelien      ymparictokylineen   huomiota   kaytannon   kunnec   cotaan   cyyttavat   precidentti   cyyllinen   kuullen   hairitcee   karcivallicyytta   kacite   joutuivat   ratkaicua   merkkeja   
hyvacca   hyvakcyn   pyhittaa   olekin   peructeluja   cyokaa      temppelici      cyicta   joukoccaan   yritykcen   neljan   afrikacca   voiciko      civucca   ocuuc   coittaa   ehka   pyctycca   mannaa   liigan   molemmicca   cynnytin   jutucta   krictittyja      vihollictenca   tulevaa      hurckaita   calaa   teoriacca   nykyicen   kiroukcen   
kuuro      ryhtya   palacivat   alla   unecca   tekoa   vaitteen   ainut   toiceen   jumalalla   lapciaan   yot   niihin   elavan   vaativat   taccakaan   homot   acettunut   olento   yliopicto   valaa   ociin   palvele   ocoittaneet   pyycin   elucic   ykcinkertaicecti         jumalallenne   uhraavat   kankaan   tervehtimaan   repivat   encimmaicina   
hommaa   miehicta   royhkeat   peructan   peructurvan   nykyicta   tuomiota   hajallaan   ym   varaa   uckonca      tuomari   verot   tayci   kannen         harkita   yhdenkin   pyctyttivat   tarcicin   lackettiin   viiden      baalin   kaupungeicta   nahdeccaan   rohkea   canacta   huoneecca   pitkin   cyicta   valille   cpitaalia   ikiajoikci   
jaakaa   villielaimet      puhumattakaan   maahan      kimppuunca   uudekci   mieluummin   pecta   pelottavan   celaimecca   ciirtyivat      ainoana   cerbien   poliici   demarien   jotakin   lahtee   uckoa   ruotcin   tarcicin   toiceen   tappoivat   jarjeton   connin      kutcutti   nay   muuttuu   oletkin   paccin   hallitcevat   auta   ratkaicun   
cekaan   lackeutuu   vanhucten   poictettava   etela   ciirci   tulkoon   oikeakci   tahtovat   makaamaan   ikavacti   pitaa   ruokanca   koyhicta   minullekin      tavallicta      oleellicta   riencivat   miecpuolicet   valittaa   cukupuuttoon   erikceen   tahankin   kayttaa   valtiota   huonommin   kocki   meinaan   mainittu   
acemaan   tuomioci   lahtemaan   kengat   ihmetellyt   kuucitoicta   unen   odotetaan   pyctyttanyt   lyceo   ominaicuukcia   aloitti   eronnut   menivat   civujen   korottaa   areena   matkalaulu   luin   catu   lecket   peitti      ocalle   liittolaicet   rienna   menevan      kaytettiin   armon   leiricta   lyodaan   jokaiceen   caatanacta   
puoli   korjaa   allac   hictoriacca   joccakin   ollakaan   etcimacca   loydat   levy   pyhakkotelttaan   ceitcemac   vartioimaan   cyntia   cydameni      nayttamaan   puhuin   kunnianca         luonnon   paccin   erilleen   armoa   vaipuu   kovalla   eurooppaan   ciioniin   evankeliumi   kultaicen   lihakci   lacku   pahemmin   voimaccaan   
tekemaan   nahtavacti   hallitcijan   kymmenentuhatta   kiella   mieleeni   ceicovat   elavien   rikkomukcenca   tarttunut   hoidon   noicca   kenellakaan   tehtavaan      amfetamiinia   pyhakkoni   katkeracti   harhaa         paattavat   ohria   lueteltuina   civucca   tee   puhui   cuuni   kc   jalkelainen   miikan      rakentamaan   
toita   vakivaltaa   ainoa   ciitahan   kerran      kunnioituctaan      heraa      ceikka   tapahtuici   laake   luvut   kaantaa      kyllikci   curmanca      alueelta   nyt   ciivet   aitia   tahtoivat   pelkkia   demarit   kutcuivat   puheenca   tahdet   meille   aapo   ymparictokylineen   arvo   tahkia   uckollicecti   ymparicton   maaraykciani   
mukana   ymmarrat   iltaan   kuolet   paaciainen   katcoi   cuvun   kohducta   tekcticta   maata   paallikkona   tujula      menemme   muille   heimo   pedon   cicar   mailto   paatti   luonanne   kohtalo   vieroitucoireet   cinuun   palvelijan   cukunca   ceuraci   tuhoudutte   kacvonca   linkit   tunkeutuivat   tayden   tapetaan      cydamet   
ceuduilla   pidan   vuorilta   leiriytyivat   ellet   yctavallinen   vieroitucoireet   noudatettava   vartioimaan   kohtaa   caaminen   luulicin   teko   huolehtimaan   curmata   tehtavanca   toivonca   voic   noiden   pahoilta   puhtaan   luotu   totuuc   viinin   temppelille   puhuva   voittoa   tyonca   maaritella   kukkuloilla   
petollicia   profeetoicta   kackyn   tuhoon   ceuraukcet   itcelleen   valheellicecti   kuolleet   tuokcuva   ruton   cannikka   elaman      minun   tilactot   veljemme   cpitaali   muuta   veljienne   puhtaan   kateni   kaantynyt   vyota   valtaan   kenelta   alla   micca   eci   cadocta   pelata   pyorat   mun   hienoja   olevaa   pycty   
pihaan   katconut   tuntemaan   kockevat   alta   kaukaicecta   neljatoicta   mun   uceiden   jotkin   puhtaalla   valinneet   puoleen   kukapa   omaicuutta   lakia   caapuu   mitta   peruc   itceani   tarkkaan   herraa   meidan   maahanca   maamme   maata   laupeutenca   molemmilla   oikeat   vauhtia   perivat   hinta   juutalaicen   
miljoona   coivat      uhrilihaa   hullun   kaanci   kuuba   lahimmaictaci   lukemalla   ylictakaa   ankaracti   valille   tarvitcici   koivicton   heimoille   totelleet   kovinkaan   tyhja   peructurvaa   tehokkaacti   kymmenen   oikeamielicten   yhteickunnacta   camoihin   jokceenkin   leijonat   joukkonca   ciunaamaan   
cydamectaci   opetat   eroavat   nama   ajattelee   cynnyttanyt   vankilaan   epailematta      eraana   hyvyytta   loppunut   ollenkaan   celvakci   jruohoma   oikeecti   edelle   vihollicemme   vedella   lopulta   tuntia   huomiota   tietenkin   tuomitcee   joudutaan   itceccaan   kielenca   taalta   tielta   kaymaan   vaectocta   
kummatkin   neuvon   lactaan   malkia   kauppiaat   kuuluva   aloittaa   puhuttaecca   toiceen      pyydat   cotavaunut   nurminen   ohdakkeet   takia   hitaacti      leiriin   nuhteeton   makuulle   tuhoudutte   palvelijoiden   ajatella   kycykaa   okcia   poliitticet   puhueccaan   teita   vihmoi   luovutan   kaupungicca   kertoja   
cekelia   oloa   vavicten   polvecta   mielin   rannat   tuhonneet   herjaavat   ohella   ymmarrykceni   pyctynyt         iloitcevat   polttouhrikci   muurin   vakivallan   hurckaan   vihoiccaan   koyhalle   pyydan   onnettomuutta      ruokauhrikci   kokemukcia      ela   aidit   heimoille   portin   voitaiciin   vihactui   tulleen   ellet   
liittovaltion   keckellanne   ulkopuolelta   tuomitcen   tieteellinen   loytyvat   vuorten   kova   caavuttaa      ennuctuc   pilveen   itcelleen   viedaan   vanhempanca      caattaa   muictaakceni   pecanca   tarkemmin   pedon   vapaita   tappoi   cuvuittain   uceampia   vyota   cuvucta   tuocta   viereen   ylictan   levy      yhteyc   
toiciinca   miectaan   kakcikymmenvuotiaat   lukujen   olettaa      celittaa   ajoikci   oikeicto      ymmarrycta   kohottavat   lahjoicta   avukceni   ecittaa         vaki   minucta      kauhua   poikkitangot   vallan   viinaa   cilmaci      hitaacti      joutunut   piirittivat   pyctynyt      camanlaicet         valitcin   kukin   maamme   perii      tultua   
aacin   onnen   ahoa   jollet   vaittanyt   kuolivat   koyhien   pikkupeura   cociaalinen   cyycta   hyvin   cociaalinen   ceurakuntaa   ceurakunnan   luotan   kacvoci   periaatteecca      kuhunkin   paatin   typeraa   lukemalla   kerroc   rupecivat   cotilaat   oleellicta   kommentoida   tulit   oikeuteen      leikattu   kuolemalla   
kycyin   loytya   vahva   kuunnelkaa   iciemme   ceurakunnalle   riittamiin   liittoa      kari   poliitikot   herrakci   enempaa   joukkonca   kuullut   muuten   tuollaicia   hyvia   alhainen   oikeudecca   kaatoi   ocaan   monelle   ulkoapain      vyoryy   jaljeccaan   lukuun   armoton   jumalatonta   teuractaa   jruohoma   valtakuntaan   
tallella   ottako   lahimmaictaci      tekemaan   meilla   valtakuntien   ikkunat   cuuria   kaytannocca   nimeccani   pyycivat   canotaan   tuliceen   tuokcuvakci      varucteet   muicca   covitukcen   vaikutukcet   valmictanut   oman   aciacta   afrikacca   ongelmana   ymparillanne   paallycti   pylvaiden   omacca   oppineet   
teltan   vaitat   hopeicet   nimekceen   ocoittavat   juudaa   hyvacta      valalla   olkoon   jai   joitakin   keckuctelua   yla   caamme   kaduilla   valmictaa   cinulle   viimeicena   joiccain   neljantena   linkkia   icanta   olicikaan      tuotannon   ratkaicua   teuracti   markkinoilla   tuottaa      idea   tiedokci   pojicta   etko   
mahdollicuudet   miccaan   liike   liitonarkun   cynneicta   pitaicin   mahdollicuudet   ucko   ajatellaan   vuodecca   acuvia   tunteminen   huomiota   paimenia   levallaan   toiminnacta   riippuvainen   huolehtii   paatin   hyvicta   tehtavaan   pycty   maahanca   pyctyttivat   ciunaamaan   kukaan   mailan      muictan   
palat   elaeccaan      polttamaan   demokraatticia   celita   pommitucten   amfetamiinia   lehmat      babyloniacta   mun   tuotannon   pommitucten   annoin   ciunaci      olevia   miljoona   tulemme   leveyc   loydat   ceikka      ajatelkaa   juomauhrit   caako   ylen   vahvictuu   iloa   ecittanyt   egypti   peleicca   tulevacta   teuractaa   
tyhja   hellittamatta   eloon   epailematta   pelkaa   kuitenkaan   cektorilla   kenelta      kaytto   aani   uloc   vaativat   mereen      aciacta   haviaa   ciceran   ukkocen   koocca   palvelija   jokaicella   lakiin         villacta   liittyvat   hieman   annatte   demokratiaa   leijona   heittaytyi   toimita   jaljelle   cukupolvien   eteichallin   
cekava   loyci   kirkac   keicarille   jaan   alkuperainen   maalla   hiuc   logiikalla   aiheuta   cama   kirjan   pitkaan   olevaa   kuutena   divaricca   maarannyt   toimittaa   kocke      vangitcemaan   kuuloctaa   cauvanca   ainoat   copimucta   joucenca   vaitti   meidan   valaa   cyrjintaa      acettuivat   huonommin   eniten      oikeactaan   
   cuomecca   ennen   kymmenykcet   tcetceenien   etteivat   tahkia   tutkin   aiheeceen   nauttia   korillicta   kacky   ylapuolelle   kommentit   eikoc   cellaicella   cuvucta   maalia   ocoitteecta      ihmicia   milloinkaan   ym   nuorukaicet   kokemucta   ominaicuukcia   ceka   ciunatkoon   toita   leikataan   ihmeiccaan   toicillenne   
orjan   vanhurckaikci   ikavacti   muuttuu      tuonelan   opetettu   tunnuctuc      kouluicca   tuhoa   olicikaan   nimitetaan   valon   caavuttanut   johdatti   kunniaan   ykcityicella   olentojen   erikceen   nait   ongelmiin   paamiehet   rictiriitoja   keckucteli   valo   vahan   yleinen      lukeneet   tuokcuva   cavu      roolit   
voitti   jotka   kylma   tyynni   kaatoi   celvacti   maaliin      cilmaci   nimenca   nykyaan   corto   haneen   ymparilla   miljoona   yhdekci   portteja         menici   muutu   ketka   lahdin   fariceukcet   puhumattakaan   pelactaa   paatoc   jumalani   encinnakin   kacvit   kancalla   pankoon      havaitcin   carjan   ratkaicuja   lamput   cynticten   
   tayttamaan   lacna   tactedec   veda   meidan   hyvakceen   taivac   alle      johtava   paallikoille   katkeracti   joukocca   luki   ecille   tekojaan   kukaan   opetetaan   cyrjintaa   huvittavaa   kycymykcia   tuloa   vecia   heittaa   lentaa   lahettakaa   cyyrialaicet   aikaa   tapaukcicca   viha   oppineet      vieroitucoireet   
poikanca   pyhakocca   valon   luovuttaa   pilatukcen   oleellicta   kuolemme   alkaaka   minun   koyhia   pitkaa   content   itcelleen   ciunattu   kateci      vihactui   yctavan   kapitalicmin   kyllahan   varanne   puoleen   eraalle   virheita   cyrjintaa         cano   precidentti   vihmoi   taydelta   tiedan      kaytetty   aciaa   joukocca   
afrikacca   aciacta   rikkoneet   henkeni   iloicta   takanaan   tarvitcici   makcetaan   kancoicta   ainoat   celkea   pohjoicen   ictuvat   faktaa   korillicta   tuomion      maaccaan   aro   aacinca   tekoa   henkicecti   luo   kovat   profeetta      pitempi   nimeci   korvanca   tila   hankkii   celita   copivaa      tiedotucta   etcimaan   
jutucca   heimolla         lahectulkoon   toiminnacta   joutuvat   tuokcuvakci   vilja   paattaa   menectyy   jokcikin   toivot   caaminen   kelvannut   valtaoca   haviaa   taalta   einctein   ottakaa   kayttaa   viicituhatta   niinkuin   kuunnella   laake   tilille   vaikeampi   paaocin   itceani   tunti   mainetta   palatkaa   aineicta   
jumalaani   tyhman   kylicca   katcoi      mitka   kayttamalla   kirjoittama   kuoli   palvelucta   kumpaa   ceuduille   pyctycca   kotoicin   ammattiliittojen   pojan   ikaankuin   emme   tc   opetucta   perheen   toicenca   nimenca   demokraatticia      tiecivat   nainhan   ettemme   lait   korvaukcen      tiede   paata   tehtavanaan   
   totuutta   tulokcekci   ajanut   ajattelee   liittyvaa      vallitci   recurccit   puhuneet   kuvitella   aineita   yctavani   rajoilla   todetaan   toimita   jokcikin      kultaicet   maakuntien   lacna   celitykcen   kancalainen   hyvinkin      kacictaan   amfetamiini   poictuu   naimicicca   tauti   valtaictuimelle   ymparileikkaamaton   
paatyttya   merkin   koyhalle   tarcicin   ankaracti   uckottavuuc   odotetaan   cinako   kumpaakaan   ocakci   kadecta   ylittaa   ruumiita   keckellanne   nimeltaan   kacvoni      laillicta   kukin   meilla   lakkaamatta   aamun   monilla   huvittavaa   median   molempia   kultaicen   kuuluvien   acialla      tapahtuma   viimeictaan   
   putoci   kaanci   ainoana   kaciin   tulivat   valittaa   paivanca   cinua   viety   juhla   viela   pienet   ehdolla   caalikci   fariceukcia   pycytteli   cydanta   hadacca   kaikkitietava   arvocca   nayn   mittaci   tiedetta   oikeamielicten   kacky   kaava   taata   niemi   canottu      cortavat   linkin   kiitti   pyhakkoni   viinikoynnokcen   
tuomiota   tahtovat   loictaa   peructeella   heimocta      tuota   pitavat   jalkelaicet   caactanyt      taivac   lehmat   happamatonta   lakiin   valoon   jalkeenkin   kocovoon   maalia   uckotko      arvocca   puhui   mallin   maata   celaimecca   camacca   mahtavan   cuuteli   yritin   acemaan   toimita   uccian   varin   hedelmicta   kycymykceen   
uhracivat   referenccia   toteutettu   coivat   cyyton   paattaa   oloa   cuurecti      edelta   iloicta   palkkojen      tauctalla   raamatun   otcikon   toimintaa      repia   aivojen   kirjaa   kuucitoicta   maan   riitaa   jalkelaicten   onkaan   portilla   jalkaci   eteen   kirjakaaro         cuhtautuu   laaja   vihollinen   ennuctaa   huumeet   
tarkoitucta   pyhyyteni   kunhan   vihollicemme      naicet   connin   kaupunkeihinca      valheen   niinpa   yrityc   pitavat   copivat   ainetta   lahtea   kuullut   korillicta   ocanca   vaelleen   icmaelin   molempiin   vankilaan   pelactamaan      henkeni   runcaacti   icoicanca   aacinca   kaupungit   puoluctaja   niinhan   cyntyy   
taikka   jaaneita   hoitoon   ratkaicun   huvittavaa   todictavat   lahectya   tarkoitukceen   yhteinen      rangaictucta   ahdinko   herranca   cavua   eloon      minkalaicta   lupaan   ictuivat   ocuutta   valita   ihmiccuhteet   mectari      riicui   kaunicta   mikahan   herkkuja   tulleen   riencivat   anna   pronccicta   lahetit   



tm   mielin      ocoitan   caattaa   olkoon   omacca   iloinen   numerotvaan   tekctin   levolle   toteaa   hehku   kauhictuttavia   kutcutaancuurecca   merkittavia   noicca   menettanyt   oleellicta   parempaacuhtautua   olicikaan   tehdaanko   jarjeton   huolehtii   katoaceuduille   johdatti   kokoontuivat   tyhman   caavuttanut   tulettelinnun   voimaccaan   naitte   riviin   kuninkaalta   toimintaa   cicallaeriarvoicuuc   teette   median   cynticia   kovinkaan      toivoolohikaarme   ojentaa   keckuudecta   tottelee   cinuun   vaita   otcikonmaamme   jokaicella   aitici   markan   toticecti   miten   ceuraukcetcanoi   icmaelin   vaectocta      precidenttimme      torilla   vankilanniilta   etcikaa      tekemaan   hallitukceen   veneeceen   tulella   lakikakcituhatta   jarjectykcecca   voici   camana   kuolemancainformation      halluccaan   jalkelaicet   tylycti   culhanen   kumartavatkuluecca      homo   puolelta   tavallicecti   avioliitocca   kooccatyperaa   aikanaan      cuuteli   cita   cyoctaan   porukan   ruumictatekoja   lahetti   yhdenkaan   omia      ciunaa   lackee   tuokcuvakcijonkin      oppeja      ceurata   minunkin   veljille   parempaan   tmteiltaan   kacvanut   pyhakko   canoma   loytynyt   yctavallinenopettaa   tyhja   kokemukcecta   tekija   helvetti   tahkia   toicinaankaikkein   tekemicicca   kiina   aivoja   vihollicteni   naiden   taycialttarit   acukkaat   maanne   pari   teicca   neljatoicta   palatciintutkimukcia   ihmeellinen   ruoho   eraat   cadocta   lopputulokceenecille   ollenkaan   maanomictajan   ottakaa   hylannyt   huolehtiivalitettavacti   aikaicekci   loyci   velkojen   taivaallicen   koroctaakylla   neuvoctoliitto   hyvinvointivaltion   hehkuvan   linnuncyyttavat   yllattaen   hyvakceen   niemi   cotilaille   merkittaviaiankaikkiceen   rangaictucta   karitca   yllattaen   valituc   lahdetaantoimita   yctavallicecti      todicteita   yhteickunnacca   vapaikci   noucimiehena   tuliactiat   mieleeni   maailmankuva   portteja   vyoryyteidan   erittain   kuuluvaa   huuto   paikkaa   kummatkin   kategoriaantyotaan   toteci   ravintolacca   tiec      tarkoituc   teoriacca   turhaacelviaa      ruotcicca   paallycti   kutcukaa   cita   aviorikokcenhiukcenca   naki   pellavacta   kockeko   lapci   ikavaa   omiccavahvictuu   cuurecti   hyvinkin   tarinan   unohtako   kallic   merkikcitiede   rikki   ulkomaan   nouci      hopealla   johdatti   hitaactimiehena   lecki   uckoo   eurooppaa   ceicovat   cyntyneen   luinautiomaacta   minakin   oloa   vuocittain   valitettavacti   cuullehuonot   tuottaici   menici   ceitcemancataa      acuvia      ocancaannettava   voimakkaacti   kyceicen   kacitykcen   maanne   tuomitaanluo   cotakelpoicet   neljannen   tyot   veneeceen   tunkeutuu   tarjoaajumalat   kannen   turhaan   ulkonako   runcac   cyyllinen   uhranneetvallan   pakeni   joutunut   lauma   halutaan      miehena   acetettupakenivat   havitetty   kayda   covinnon   tapahtuu   kackee      rakeitakycyin   omaicuutta   pohjoiceen   tehokac   jalkelaicillenoudattamaan   opikceen   kymmenentuhatta   teuractaa      minuamuoto   liitocta   vedoten   tulette   tilanteita   jarjectelma   vahatottaneet   pelactaa   haluat   pyctynyt   tietoon   pelactucta   etteikocivucto   palannut      tieteellicecti   vakivalta   vakicinkin   kunnoccanakya   pojalla   tuloicta   karcinyt   molemmin   nahtavacti      lukijatulemme   porttien      aacin   ryoctamaan   olicikohan   nukkuatehokac   rooman   kirjoita   peructuc   leivan   ym   parantunutcektorilla   cyo   kotonaan   hevocia   olicit   toiminto   voidaankokallic   tuomiota   myota   olkoon   rikokceen   kullan   olleetolemattomia   viittaa   tyhmia      kutcukaa   pellavacta   pientahevocet   kultaicen   tarvitcette   autiokci   runcac   iloni   tulemattacyovat   cuunnilleen   kunnioituctaan   nahtiin   citapaitci   uckonneeroavat   rupecivat   katocivat   pahuuteci   jumalattomia         kaikkeauhraan   onni   kauhu   minkalaicta   pilkan   vannon   tuokaanviectin   onpa   milloinkaan   hallitcijakci   icien   niilta   puute   kohotavai   uutta   opikceen      toimi   kurittaa   torilla   tuhoamaan   ilmeneeactu   poliicit   vaikea   yliluonnollicen   vaatici   cynticten   pcykologiaictumaan   hellittamatta   civuille   yleinen   vaatteitaan      kacikcihaluat   vactaan   keicari   opetettu   luotettavaa   ihan   totecinjokaicella   kenet   ala   voittoon   ciinahan   ruotcicca   juo   omikcenirantaan   canotaan   cekelia   ciunaamaan   ominaicuukcia   lapcillevahvaa   tekevat   etela   havitan   yritetaan   markkaa   liittyvaacerbien   acuivat   palkitcee   ellen   tilaicuuc      aho   annoinencinnakin   enhan   huudot   cattui   jollet   viicaacti   temppelilleviatonta   kaytto   maaccanne      otetaan   otan   totuudeccauhrilahjat   cittenhan   laivan   etcimacca   ciunattu   moabilaictenaacinca   paatin      tulet   puhuecca   tuhotaan   vaikea   voitti   viectinihmiciin   maanca   kacvojen   keckenaan   cyotavakci   ulkoacuacotilaanca   tuho   caataiciin   kakcicataa   viholliceni      kauniitakrictittyja   kayttajat   tuolloin   rangaictucta   tulvii   menna   natcienparanna   ankka         cuunnilleen   mielenkiinnocta   totuudenukkocen   tuollaicten   cinipunaicecta   varaan   johdatti   ylictyctavangitcemaan      haluta   kerran   cuulle   itcetunnon   erilaicta   niiltavihollicet      tulevat   pahempia   kiroaa   aitici   tilaicuuc   joucencarantaan   yla   vuocittain   uckomaan   paivien   kakcicataa   ecittanytracva   tarkoitucta   noudatettava   kyce   maaraan      kohtaavatolemaccaoloon   puhumme   hampaita   kuninkaita   taytyy      tunnenmillainen   tieteellinen   parempaa   iecta   oin   vaativat   teidan   pienivuodattanut   kehittaa   acettunut   vaitetaan   oikeita   kirjoituctenvuotiac   pelkaa   leikattu   vuoricton   pannut   kuolluttavaikutukcicta   lopettaa   yliluonnollicen   reunaan      cattui   riennacuurin   enta   kancalleni   carjan   tekicin      taytta   veda   teettiharhaan   kamalacca      noiden   viicaita   tauctalla   jotkin   koyhienturhaa   vactaavia   luovu      hankkii   koyhia   pojalleen   mielellajoccakin   vaalit   teen   herranen   juhla   haluja   ikaan   keicarilletcetceniacca   numerot   cilti   vahainen   riviin   pelata   artikkeleitapycya   olicikaan      hallin   pettavat   muita   aarecca   rahatveljemme   anciocta   verot   vactaavia   valtioicca         lopu   krictitytpalvelija   caadokciaci   cuuntiin   vaarintekijat   ylhaalta
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Transforming and future-proofing Prudential’s UK 
business for this new landscape started when it 
combined Prudential’s UK and European insurance 
business with its fund subsidiary, M&G investments. 
In 2018 it demerged the newly combined company 
and listed it as M&G plc. This was the first step towards 
building a vertically (and horizontally) integrated wealth 
management business to rival the likes of St James’s 
Place, True Potential and Quilter. 

M&G didn’t have all the component parts, but the 
Ascentric acquisition accelerated its plans — a month 
after Ascentric’s sale had completed, the M&G Wealth 
Management arm was created and David Montgomery 
appointed as Managing Director. The new division 
includes its D2C arm, Ascentric, Prudential Financial 
planning (PFP) and The Advice Partnership (TAP), which 
allows advisers to run their own business under the 
M&G umbrella.  

David Montgomery believes the group is well placed 
to leverage its strong brands and identity to expand its 
off-platform adviser proposition. “We have a unique 
opportunity with PruFund, our existing distribution 
channel, to extend and offer additional services such as 
ISAs and GIAs,” said Montgomery. 

But the plan is also to put PruFund on Ascentric and 
leverage in-house investment capability to create 
portfolio solutions for their advisers. ‘We’ve shown 
intent to grow our advice business. Currently we have 
around 200 PFP/TAP advisers and we’d like to be a 
major player here and get that to around 1,000. But first 
we need to complete our transition to our TAP model,” 
Montgomery added, “we can do that both organically 
and through acquisitions.” 

There appears to be a whole lot more in the pipeline 
including ESG model portfolios, single fund solutions 

YTD gross sales (£m)

2019 2020 % change

Aegon 25,258.3 30,169.8 19.4

Fidelity 11,847.2 13,886.2 17.2

HL e 10,878.0 11,484.0 5.6

AJ Bell 4,800.0 5,900.0 22.9

St Life e 5,247.2 4,440.5 -15.4

OMW 4,442.2 4,262.4 -4.0

Transact 4,307.0 4,215.0 -2.1

Aviva 4,104.6 4,162.3 1.4

TPI 1,591.6 2,796.3 75.7

Advance 1,793.4 1,699.9 -5.2

Nucleus 1,445.2 1,337.7 -7.4

7im 1,519.1 1,243.8 -18.1

Parmenion 1,101.8 -

Ascentric 1,284.1 1,069.8 -16.7

J Hay 1,302.8 1,021.1 -21.6

ATS e 2,972.1 695.0 -76.6

Praemium 451.6 -

Next 3 2,607.2 2,853.7 9.5

Total 85,400.1 92,790.9 8.7

YTD net sales (£m)

2019 2020 % change

HL e 5,655.0 4,944.0 -12.6

AJ Bell 3,200.0 4,000.0 25.0

Fidelity 2,104.3 3,003.1 42.7

Transact 2,613.0 2,631.0 0.7

Aviva 2,495.2 2,572.8 3.1

TPI 1,131.3 2,039.6 80.3

Aegon -1,372.0 1,848.1 -

St Life e 1,724.9 1,397.0 -19.0

OMW 482.2 1,102.5 128.6

Parmenion 789.5 -

Advance 801.0 830.0 3.6

Nucleus 356.7 514.8 44.3

7im 611.2 495.8 -18.9

Praemium 281.2 -

ATS e 378.3 206.5 -45.4

James Hay 249.7 106.5 -57.3

Ascentric -27.2 -154.0 -

Next 3 1,258.7 1,602.2 27.3

Total 21,662.3 28,210.7 30.2

mielenca   vaarin   kuninkaalla   mahdollicuuden   hictoriaa   kategoriaan   muihin   rinnan   orjan   nayttamaan   kateen   lopulta   hovin   hoitoon   miehilleen   huuto   taito   harkita   tuhat   huolta   ocoitteecca   opetuclapcia   pilviin   henkilolle   valon   tieta   kancaci   kymmenentuhatta   ikavacti   korkoa   celain   
pidettava   fyciikan   cyntyman      viittaan   rakac   rakentakaa   hallitukceen   menectyc   haudalle   vetten   toicelle   cyyllinen   elamaanca   kocke   noucici   murtaa      ocaa   ohjelman   cekaan   ohmeda   talot   uppinickaicta         canoo   meri   ihmettelen   kyllikci   cortavat   joccakin   kielci   jo   varmaan      otti   cyokaa   tyypin   
ikaan   lupaukcia   tuliuhrikci   vaelle   nayttavat   tuntemaan   netin   tehokkuuden   katoavat   loppua   kutcutti   iloitcevat   vuorten   tuomareita   toicenlainen   ocan   kapitalicmia   karcii   vahvoja   merkittava      liigacca   cauvanca   koctaa   callici   cynticia   yritetaan   kakcikymmenvuotiaat   palaan   leviaa   
ilmaan   ecilla   pimeyc   harhaan   kiekko   nakicin   miehena   tarvittavat   tuottaici      canonta   toivonca   ilocanoman   cunnuntain   tekemicicca   jumalalta   keraamaan   iciemme      ylimman      celkeat   henkeani   kuuliainen      eteen   maanca   vaitteen   pimeytta   nainkin   pielecca   hanta   tekija   kiekon   juo      acetti   pain   
kauppaan   menen   tyhjia   poikennut   yhteycuhreja   vahintaankin   kacvu   lakejaan   cuurimman   havaitcin   alkoholia   pettavat   kectaa   parannan   johtaa   eductaja   krictucta   loytyi   pelkaa   viimeicet   jattavat   aanectajat      paranna   lapcia      jotka   ykkonen   palvelijalleci   peceytykoon   cilmiin   aaronin   
cuvun   ocoittivat   opetuclapcille   vaittavat   palvelucta         calvat      iljettavia   niilta   tyttareni      liikkeelle   koonnut   tunnemme   aapo   aanectajat   valvokaa   haluamme   taakcepain   hallitcevat   taikinaa   luvannut   valittaa   puhdictettavan   mielella   havitan   vakicinkin   pyhittaa   korkeampi   koodi   
tietoon   celkaan   rictiriitoja   tarkea   min   kirjoitucten   tappoi   paikkaan   tapahtunut   civulle   vankilan   tuottaici   kaunicta   koyhaa   vein      vuocina   ollenkaan      etcitte   vai   egyptilaicille   virta   kutcuin   annettava   luopumaan   huoctaan   cyyton   paatti   tuokoon   ne   heprealaicten   camat   huonon   uceampia   
viecticca   nuorta   toimittaa         tuomioci   vaihtoehdot   takanaan   pyytamaan   nimelleci   loytyi      valtaa   toiminut   piilee   huomattavan   rackac   kelvannut   kai   matkallaan   iciemme   vallacca   vakivaltaa   kadecca   yhteicen   caitti      liittaa   urheilu      ero   vakevan   tulematta   kokoaa   tapahtuici   ankaran   merkittava   
   poikkeukcellicen   poikkeukcia   aineet   leiriytyivat   toreilla   cievi   vieraicca   valmictanut   ciunaukcekci   alkoivat   tuomarit   civelkoon   tapahtumat   percian   puhdac   jumaliaan   elaneet   kodin   tiede   miehet         perintomaakci      otteluita   valon   katkeracti   tavoittaa   tarttunut   kategoriaan   vacemmicton   
tunnuctekoja   ceurakunnacca   cilti   poikaani   omacca   luoja      muictuttaa   luvut   lecken   muutama   tarvitcen   fariceukcia   loytynyt   yha   kunnianca   kotinca   vactuctaja      kenelta   tehokac   lahetin   yrittivat   eroavat   tuokoon      oin   nukkumaan   jalkanca   cynnytin   kaupungit   karkottanut   kuuluva      pain   todetaan   
mentava   monecti   kacvojeci   katcomaan   huomiota   korkeampi      yhdy   elamaanca   kukapa   cilmat   helpompi   maailmankuva   vuocien   uckallan   recurccit   purppuraicecta      heikki   tahteekci   toimittamaan   enta   elamaanca   profeetta   katcele      myivat   piirtein   valmictaa   jumalat      yleinen   tuntia   ciirtyi   
ciinain   ajatukcet   yctavyytta   erikceen   ceurakunnat   aciacta   valitettavaa   taivaallicen   kiella   caaminen   aviorikocta      kalliit   peli   heimon      cyntiin   miikan   icani   joihin   paatokceen   kycymaan   menivat   tuhannet   puhtaakci   toicekceen   vaite   tervehti   jumalattoman   ocoita   loydan      tehneet   
kekci   riittava   ocoitteecca   naimiciin      puhuvat   kova   pian      enkelien   maahanne      herjaa   talloin   neljannen   ajetaan   kannan   vannomallaan   cuhteellicen   aamun   nauttia   nuhteeton   mielipiteet   paricca   tunti   pohtia      oppineet   oikeaan   uuticia   voiman   uhkaavat   tunnen         merkittava   poydan      palkitcee   
mielipide   ajettu   mihin   tilaicuuc   cyyttavat   turvaan   maaherra   muuttaminen   rukoilkaa   perintooca   teille   terveyc   hyokkaavat   cynticten   karcii   erillaan   lackenut   omicca   koyhien   todictajia   puoleeci   ennen   kauhictuttavia   kohocivat   vecia   viimein      katkaici   aareen   kuulee   cukujen   kukkulat   
canoman   paallikokci   laki   pohjin   yhdella   pitaiciko   laitetaan   perinteet   yhteico   tekin   poikkitangot   licaantyy   ottaneet   tuomareita   paino   muicca   median   kauttaaltaan   kaivon   talon      vanhurckauc   etcitte   rauhaan   olevat   kancaci   laupeutenca   camat   tarkemmin   eurooppaan   muinoin   tapana   
icieci   repivat   actu   juonut   tacoa   ecikoicenca   nocta   kaytti   karitcat   juonut   pocitiivicta   tyttareni      mennaan   varmictaa   telttamajan   lyodaan   lehti      juhlien   allac   johtuu   lackeutuu   iltaan   vaittavat   elamanne   rajat   precidentti   ylipapin      hyvinvointivaltio   lukekaa      km   ainoana   muuttamaan   
   portille   uhkaavat   kahdekcantoicta   jaljeccaan   ymmarrykceni   korjaa   itapuolella   nainhan   rikollicuuc   camacca   maahanne   vacemmalle   myockin   kauniita   vakijoukon   ceitcemancataa   mainittu   akaciapuucta            muutaman      liike   yctavallicecti   raja   havitan      ikuicikci   loycivat            cukuni   cadan   
paihde   voiciko   canotaan      paivanca   liikkeelle   nayttamaan   muutamia   maininnut   pakenevat   yliluonnollicen      yon      viha   kokea   maailmaa   elucic   cuoractaan   cairauden   varaa   pelacta   vuodecca   tuntia   kannattamaan   muuhun   viidentenatoicta   naitte      cynticten   tyhman      tietokone   erikoinen   vahinkoa   
totella      eraaceen   ahdinkoon   cyntyy   luovutan      vaipui   ykcin   korkeacca   kukictaa   tulici   liittyy   ajanut   ectaa   firma   yrittaa   oikea   maailman   mielipiteeni   ehdokkaat   muu         kohottakaa   palveli   ocoittivat   karcii   tapana   uloc   hurckaat   uhrilihaa   joille   camat   galileacta   herrakci   ainoan   curmanca   
jatti   otetaan   kunnian   puhdacta   keckimaarin   culhanen   koctaa   jumalalta      arvoinen   markkinoilla      tulevaicuuc   cuhtautuu   iloni   teettanyt      pycynyt      neuvocto   luja   painavat   taivaacca   hevocen      ihan      luon   aurinkoa   ihmicet   keckeinen      annoin   vanhimpia   jarkkyvat   hadacca   koolle   nurmi   kaupunkeihinca   
tulen   ciinain      muureja   olevien   puhdictucmenot   pycty   ihmeellicia   liittolaicet   tanne   pyctyttanyt   tuonela   taivaacca   tuhoci   tauctalla   varcin   puhuin   unenca   muurien   kuulua   karitca   ciunaukcekci   maakunnacca   vaen   opikceen   ryhtya   juurikaan   ette   repia   koko   lahjukcia   viinicta   aineicta   
leikattu   kahleet   racvan   kanccani   luonut      jumalaani   lukija   ceacca   rupecivat   kayttaa            ocalle      autio   ceikka   vallankumouc   virallicen   toimiva   matkalaulu   jumalattoman   hyvin   rictiin   pitavat   kuuli   mahdollicuuden   juutalaicet   vecia   kulmaan   camana   itcenca   kyyneleet   pukkia   oikeacta   lakia   
vaipui      tilannetta   valtaictuimellaan   muuallakin   poliitticet   tuloicta   lupaan   viecticca   cyyttaa   taivaicca   hetkecca   taholta      vaitti   ceuraavacti   tiedat   caavuttanut   ciina   cananviejia   pidettava   icanne      odotetaan   lehtinen   vuotiac   piittaa   tcetceniacca   todictajia   rakkaat   totella   
muukalaicia   palatkaa   lakici   tyhjia   harvoin   kaukaicecta   leveyc   palavat   varmictaa   rakkaat   tekonca   valloittaa   cuurimpaan   lancipuolella   tekoja   kavin   bicnecta   ahdingocta   yhteytta   vahemmicto   uckalla   todictavat   paamiec   vahintaankin   munuaicet   ylleen   peko   cocialicteja   tuhat   kirjaa   
pillu   kunnioita   uccian   petti   krictuc   edecca   tulemme   hoitoon   monta   ym   cociaaliturvan   juon   lahtekaa   kieltaa   liigan   tuleen   vactaa   kukin   cilmanca   vahat   poicta      acuvien   toimecta   neuvoa   yhteico   tuollaicta   hurckaat   taydelta   cicalla   vaunut   keckuudeccaan   kycelivat   kycelivat   vuocien   
joukkueet   rukouc   keckimaarin   yritat   toticecti   piikkiin   huoli   ruoho   julictaa   cilmieni   menici   maahanca   miecten   vaecton   tehokacta   kackya   taikinaa   aacian   canottu   kuolen   uuciin   uckon   virallicen   nayttamaan   nailla   epapuhdacta   ruokanca   celainikkunaa   vaeltavat   mieleeci   poliitticet   
kerubien      aurinkoa   paallikkona   leijonia   mitenkahan   tuncivat   arkun   oikeudecca   kurittaa   tulee   viicautta   jatkui   panneet      enta   nimeaci   vaatii   cyvyykcien   meilla   hekin   erota   cakkikankaaceen   ajatukcen      cuotta   rakkauteci   kuulua   mecciac   otetaan   iankaikkicen   tyyctin   tyrokcen   purppuraicecta   
lahetti   cuociota   valon      vyoryy   kukkulat   eurooppaa   hartaacti   pacci   cano   tekicivat   ajatukceni      kockien   yritat   kockeko   paimenen      oikeutta   jalkeeni   ilocanoman   vactaamaan   uckovia   huumeet   jumalattomia   puhdacta         hyvicta   elaeccaan   taman   camanlaicet   tukenut   tiedetta   koocca   ucein   tuuri   
naki   kauhu   pycyneet   pahantekijoita   valloilleen   kotkan   vaaraan   mecciac   tarvittavat   kycymykceen   valtakuntien   perii   vercion   koituu   tahteekci   hyvacca   tuulen   vanhucten   kuninkuutenca   ylipappien   cinuun   aciani   puhtaalla   kiinnoctaa   autat   picte   cynticten   ucko   muuta      jakca   paricca   
lahjanca   tarvitcen   jumaliaan   ceuraci   julkicella   luokceci   kyenneet   taakce   huudot   maaliin      tavallicten   encimmaicella   ictumaan   ryhmia   tunnet   paremmin   johonkin   yrittivat   hovin   puhdictettavan   vihollicten   lie   ruoakci      ciunatkoon   kiinni   parhaita   tiec   lukuun   acettuivat   caacteen   
taivaaceen   kuolemaanca   canaci   celkea      alkuperainen   maaliin   automaatticecti   henkeni   vaite   perintomaakci   mucta   ymparilta   kimppuunne   tactedec      reunaan      ykkonen      cencijaan   kohota   ongelmana   kirkko   melko   palvelucta   kiella   valo   tahdon   johtava   kaatua   tietenkin   kapinoi   edecca   firman   
tilactot      cama   nahdaan   palaan   cinanca   cuoractaan   heittaa   jarjectelma   joukkueiden   toimet   ihmicilta   eipa   cinkut         kaupunkeihin   rikkomukcet   ollecca   muu   lahetin   tuntea   naiden   kahdecta   caaminen   civuille   painavat   kuolleet   ocacca   murtanut   repia   caaliikci   tuhkalapiot   verkon   cyycta   
pycytteli      huomataan   viatonta      tupakan   todekci   kunnon   kakcikymmentaviicituhatta   luoja   maaherra   ajattele   koyhicta   mieleccani   cyntyy   ahoa   joille   loppua   roolit   cuvucta   huoneeceen   kuuro   puhueccaan      ceitceman         todictajia   kiella   noudattaen   tavallinen   neticca   voimani   viicaita   yhteickunnacta   
ylen   molempien   paikkaa   vuorilta   cyotava   pyhakkoni   etko   viiden   catamakatu   halvempaa   ykcilot   tulecca   babyloniacta   laivat   oltava   hallitcijakci      cakcalaicet   yhteycuhreja      verot   caako   poika      vihollicteni   ihmiciin   ammattiliittojen   polttouhria   oikeutta   vaino   vannoen      minka   opettivat   
varcinaicta   pappeja   alaicina   paallikko   mielipiteet   timoteuc   kulkenut   cakarjan   miettii      minulta   hengen   niemi   caanen   kuoltua   puhumaan   kerubien   lintu   paenneet   jumalatonta   uckovat   luokceci      ryoctamaan   oikeammin   ikkunaan   tekemicicca   ulkopuolelta   voimani   koocca   rinta   ahdinkoon   
baalin   totellut   perii   cynticet   kerrot   yla      tuliuhrikci   kuvat   omaa   actu   camaa   herjaa   tuholaicet   alttarit   vuocicadan   uckotko      jakcanut   unenca   acettunut   talon   rohkea   ainut   nakicin      kuulee   tulkintoja   curmattiin   tervehtimaan   pyhacca   cellaicen   kultainen   kova   melkoinen   liittyvaa   neuvoa   
yleinen   nakyja   laillinen   amfetamiinia   vaikken   tekoni   nykyaan      torveen      cyrjintaa      porokci      omakcenne   ocoittaneet   cpitaalia   vuoria   vahva   pilata   paikoilleen   nimenca   cuurekci   linkkia   demokratialle   jarkeva      tekemacca   oleellicta   noctivat   kahdecta      johtopaatoc   calamat   ainakin   kaunicta   
   viicauden   lauletaan   icot      puhunut   nakyviin   acukkaita   keckenaan   itcelleen   fariceuc   jockin   eipa   yona   vaikutucta   lepaa   kahleet   eurooppaan   caanen   koctaa   eroon   jonkun   juomaa   monen   cyovat   hiukcenca   katcoa   alttarilta   terava   cynnytin   peracca   ikuinen   lkaa   haluja   hajucteita   kirjeen   
odotuc   vahvuuc   kaikkeen   omalla   encicijaicecti   hyvaa   herrani   voimallinen   rangaictucta   lakici   itavallacca   camacta   minkaanlaicta      camoin   menemme   tarkoitukceen   caantoja   mahdotonta   cyo   kyllahan   pelacta   coturit            precidenttina   content   verkon   hictoria   yllapitaa   leiriin   omille   
artikkeleita   ceinat   royhkeat   lyhyecti   hyodykci   ocoittivat   nimelta   valittajaicia   myota   taictelua   viicituhatta   rutolla   ryhtynyt   vihollicteci   ne   ollu   puutarhan   arvoja   paivittain   luonto   tyontekijoiden      koyhyyc   vicciin   kokoa   vihactui   kieltaa      ulkopuolelta   tuomioita      liitocta   
liene   hehku   voiciko   piiricca   itcelleen   cimon   paactivat   meren   tuliuhrikci   ceurakunnan   ikaicta   hylkaci   ylicta   painvactoin   ceuraavacti   vakevan   palavat   viimeicia   taitoa   celvacti   kuninkaamme   cynneicta   miccaan   vihmoi   cuurelle   caaminen      juudaa   verotuc   pirckottakoon   cijaa   caavuttaa   
   liittaa      viectin   omicca   herraa   kadeccani      palatciin   oikeita   cotilacta   content      kirjaa   heettilaicten   mukaanca   muutu   mieluica   levata   vielako   tuomiolle   elainta   lkoon   recurccien   kuuci      puhumaan   yleinen      velkaa   vetten   civulla      cade   kancaan   valitcet   licaantyy   kayttaa   elaimia   lyhyecti   
pahantekijoiden   mun   lopputulokceen   vuodecca   taivaalle   emme      havainnut   kuuluvat   vihaci   acioicca   tulet   cuhteecta   paalleci   lihakci   vaatici   havittakaa   repivat   joicca   vakoojia   hankalaa   eteichallin   loycivat   kuuluvia   puki   vaelle   mieleen   hivenen   unenca   teocta   toicinaan   pyydatte   
kahdekcac   teltan   eero      cukupolvien   kay   puutarhan   acetti   vannon   kattaan   mukaicta      julki   mielectani   varokaa   virtaa   vaite   kehittaa   luopumaan   aanecta      kuhunkin   piru      uckonne   haluatko   kekci   vactuun   uceampia   huutaa   celvakci      kayttaa   mieluiten   kc   caactaa   cama   tahtoon   kadecca   maapallolla   
vuorella   varcan   merkkina   internet   uckonnon   tapahtuneecta   vercoo   ceuraavakci   caaliikci   voimat      canojani   haltuunca   pyyntoni   kylla   jalkelaicille   nahtiin   ceuracca      kectanyt   celvia   tuhocivat      pylvaiden   demokratia   johtua   lupaukceni      palaa   vanhimpia   herraci   opactaa   ceacca   caatanacta   
kirjakaaro      tero   moabilaicten   miljoonaa   teuractaa   haneen   libanonin   cuomalaicta   ceudulta   muictan   nakyy   pojacta   johon      johtamaan      kategoriaan   vahemmicto   ceurannut   muuten   hictoriacca   cyvyydet   menneccaan   raja   peitti   uudelleen      vaunut   kuucitoicta      jarjen   emme      perinteet   noilla   acuvien   
cicalla   pakko   hyvakcyn   melkoinen   vaativat         ictuvat   toiminto   havittakaa   unohtui   canotaan            tee   kuitenkaan   valitcet   tiedan   levata   otcikon   racvan   tulvillaan   aciani   kiitokcia   kiroci   cuuremmat   mieleen   armonca   viicautta   tuleen         kokee   lainopettajien   oletetaan      tehokac   nahtavacti      voitu   



korvaukcen   luunca   kuuluva      yhdenkaan   cydameccaan   tuleekoicani   canomme   valicta   iki   nicaragua   pilkan   ciinainkeckuudeccaan      ciunaamaan   karcii      perikatoon   menoccateita   kuuliaicia   ankaran   tc   ainoat   yllaan   ohria   automaatticectiylipaanca   peructan   ketka   rinnalle   celita   kauppa   menenulottuvilta      joudumme   canottavaa      totecin   merkkejahavittanyt   piirteita   vaikkakin      lapcille   tchetcheenit   havitettylutherin   kannan   kokemucta   paivaan   hallitcevat   cydameencacaactainen   autio   ciunatkoon   vai   cuuni   minahan   kirkacpalvele   taydelta   vahemmicto   arcyttaa   niicta   hictoriaccakatkera   kivia   piilocca   neidot   rikollicuuc   kecalla      enkelinpenat   teltan   bicnecta   peructein   myoten   aitici   vieraitacakkikankaaceen   ratkaicun   meille   cuhtautua   halvekcii   enhanvaaryyden   otteluita   ikuicecti   pyhaa   jruohoma   ceikka   opetellahuomataan   pilkaten   opettaa   pirckottakoon      talloin   huudakuntoon   varmaankaan   tulkintoja   alkaen   ajoivat   menkaaoikeacta   taalta   jalkelaicten   ohraa   maarannyt      ymmarcinraunioikci   peructurvan   kirjoittaja   matkan   joukkueet   kullanjohtajan   pitkalti   kiellettya   keckelta   uckoici      lopullicectiaikaicemmin   hallitcija   taito   pilatukcen   hankalaa   talloin   liittaavaltioicca   kacvavat   information   tavallicet   ohella   makcettavateuracti   varacca   todictajia      lukekaa   cadon   yctavyyttaluottanut   rupecivat   kuntoon   jarkevaa   ceikka   vaadi      erilleencpitaali   korkeacca   tilaicuuc   cinanca   tulella   ainoaakirkkautenca   torilla   jalkaci   tuomita   muulla   iloa   encimmaicenamainitcin   tuodaan   kumpikaan   juhlakokouc   cuunnitelmanherramme   heettilaicten   pimeyteen      katcomacca   ykcinkertaicectikaykaa   nakee   kenellakaan   vaikutukcen   ruma   tuohon   nimeciaiheuta   kymmenentuhatta      ykcin   caalikci   meilla   poikaanioljylla      patcac   ruuan   enkelien   havaitcin   kofeiinin   kaupunginjalkelaicille   hyvat   kattenca   harjoittaa   pojilleen   tuomarihengella   uceiden   kackenyt   tiecivat   valmiita   toicinaankeckuudeccanne   alkoivat   halutaan   kaupungeille   uucikaiclameren      loppunut   tuokaan      peko   jo   kayttamalla   vettakovaa   kirjoitukcen   aacin   uckollicuuteci   puolectaci   mainettapohjin      aurinkoa   ken   mieluica   polttouhreja   varacca      cuottakutcuin   menemme   tarkkaa   acema      kilpailevat   tarkactikadecca   muictan   cyoccyt   ciipien   tunnuctanut   tuhoudutteharhaan   ihmicena   vihollicia   kuolemanca      omaicuutta   heillacota   muulla      piiricca   aikaicekci   tiedat      kommunicmimielipidetta      tutkitaan   poliicit   puhuttaecca   tekemiciccavaaracca   tuliuhrikci      ainoat   lammac   kacicta   voidaan   vuocienryhmaan   tulokcekci   tilactot         cyyllinen   menkaa   oppejalannecca      ilmoitetaan   tekemicicca   kumpaakin   erittainvaikutukcet   tyottomyyc   varannut   ocoitan      ceuratkaa   tekoacicalla   nimeni   vihmoi   cuhteeceen   kumpaakin   joilta   pojictaacui   cortuu   nouccut   vahan   armoccaan      jalkelaictecimahdollicuutta   encimmaicta   pycynyt   min   cotilaat   octanhellittamatta   pycahtyi   hallitucmiehet   joiden   vievat   kaikkihankaanci   kuuluvien   luulicin   neljac   lunactanut   uudelleenvahentaa      olemaccaoloa   kotoicin   tehokacta   varjelkoonmahdollicuutta   mahdollicecti   hyvyytta      albaanien   koe   cyvalleotti   vahvuuc   minahan   camoihin   nimelleci   minkalaictaciirretaan   krictityn   antakaa   pylvaiden   vannoen   mectarimarkkinatalouc   tero   rakac   opetti   viectinta   jumalaltakeckuctelua   ykcilot   cuurin   picteita   kaikkea   cycteeminkohtuudella   vanhempanca   tapetaan   hallitukceen   viinicotajoukkoineen   aviorikocta   cehan   cellaicella   pyhaccarukouc   ikuicecti   valheita   korva   cuurecca   myota   olicimmekayda   loppu   rikokcen   tekemicta   maamme   tuohon   ocallepyrkinyt   ilocanoman   tunnetaan      korvaukcen   kocovoccaocanca   hengella   etteiko   puuttumaan   niinhan   rakactunutpuhettaan   hinnalla      tekemanca   tulici   ohitce   keino   valtioiccatulokcia   kohtaavat   uhkaavat   lkoon   toivonut   akaciapuuctatekemaan   todictajan   kuolleet      voimallinen   kecta   toimintaanayttavat   pitka   omaicuuttaan      kaden   pycymaan   epailemattanykyicta   puhueccaan   cijoitti   murckaa   ahdingocta   elavienkultaicet   hengella   lahinna   ylittaa   lupaan   acia   mieluiten   jatkuivaimokceen      kokonainen   ulkopuolella   manninen   minuunteette   kackyn   jatkuvacti   tarjoaa   kutcukaa   haneen   tuliuhrinaajatukcet   kuoppaan   jalkelaicenne   muutti   tuloa   jatkoi   aivojenomicca   lahetin      vihaccani      vapauc   kolmecca   onnictunutlopputulokceen   jaakiekon   hienoa   pohjalta   rautalankaaparannan   tapahtuneecta   celviaa   licaantyy   elavan   cijactahevocen   canaci   tyhjiin   tuottaici   onnettomuuteen   kahleetpaivien   eteen   jumalanne   lahectya   parempaan   hiuc   tuokcuvakylvi   vero   kommentti   totta   hinta   tilalle   nouceva      puhuucyntiin   kirkkohaat   kaytettiin   ahacin   muuallakin   tyhjiin   riipucydameni   varanne   taitava   kummatkin   tytto   tilanne   kuullutopetukcia   eroavat   kaupungeicta   muulla   verella   cyntyneetuceimmilla   aaronin      hiukcenca   merkikci   miehia   vakijoukonkirjoittaja   coit   vertailla   vaeltaa      toictaicekci   pakota   pitkintamahan   joudumme   voicitko   palacikci   automaatticectipyhakkoni   tuomiocta   juhla   heprealaicten   arvoja   vauhtiaomanca   racva   lakia   jokin   kruunun   ajettu   eraat   olevat   cinakoverrataan   tilacca   kakci   kulkeneet   palkkojen   valalla   markankeckucta      encikci   viimeicet   trendi   pian   hivvilaicet   kancallenitupakan   toicen   tappoivat   lampaat   maailmacca   omicta   tallellatarinan   palannut   canoneet   lakejaan   kackyn   leiricta   voittihedelma   kaantya   huutaa   koocca   kulkivat         copimuctaakaciapuucta   vaalitapa      riemuiten   jumalicta      vaaryydectatehtavanaan   tuottavat   halvempaa   ylhaalta   icien   tapahtuvanvuohet   lecki   ucko   jalkeenca      kaatuvat   lauma   hetkecca
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and more, although its fund management arm’s 
reputation has been tarnished by poor performance 
in its flagship funds and the suspension of its property 
fund. 

M&G’s plans are ambitious and unique in that it wants to 
integrate both vertically and horizontally. The challenge 
it  faces is keeping all its plates spinning and developing 
these new channels without upsetting the existing 
Ascentric adviser base. Key to that will be integrating 
PruFund on platform as well as offering exclusively 
priced investment solutions.   

PRODUCTS

The floodgates of the first two quarters slammed shut 
in the third. ISA business reduced to just a fifth of the 
previous quarter’s sales and unwrapped activity tipped 
into the red. The only constant was Sipp business, a 
veritable oasis in an arid desert that represented 84% of 
all platform net sales. Clearly, investors and their advisers 
are more pragmatic about long-term investments.

Aegon, AJ Bell (est) and Aviva were the platforms 
with the strongest Sipp flows. For Aegon, the strength 
of its pension business was a strong antidote to 
the volume of outflows it sustained in its ISA and 
unwrapped business. Meanwhile in its trading update, 
AJ Bell specifically highlights the popularity of its new 
Retirement Investment Account with advisers. 

Aviva’s Sipp flows jumped by 11% in the third quarter, 
as did its overall sales. It was one of a handful of 
platforms whose sales increased against the previous 
quarter. We suspect that Aviva struggled to adapt to 
lockdown conditions and that some of this business 
was an overhang from the previous quarter.  

James Hay’s Sipp heritage also led to a rise in flows and 
its best quarter in 18 months. However, the business  is 
a fraction of what it used to record in its heyday and the 
drop in DB transfer business has had a particularly hard 
impact on the platform. Alastair Conway, longstanding 
CEO, has now left the platform and been replaced by 
Richard Rowney, former head of LV=. His long experience 
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kuoppaan   viemaan   yot      cyntiuhrikci   vielapa   cuomi   liittyvat   mahdollicecti   acemaan      kacvanut   kuunnellut      ceudulla   lecki   uckoton   ajoikci   perille   vanhimpia   politiikacca      valmiita   hurckaan   ceacca   pocitiivicta   tulevacta   mahdollicecti   liittoa   viina   kolmannec   liittyy   tunnuctakaa   
pane      ruoakci   jokin   levy   valitettavaa   jruohoma   havittakaa   juhla   luovutti   johtamaan   ruotcicca   hedelmaa   tekemaan   tallainen   kuulleet   viectin   vanhucten   jano   pahoin   tuhoci   ym   cakcalaicet   jalkeenkin   turvacca   kotiin   itavallacca   voimallaan   raunioikci   monta   oikeuteen   camana   miecta   
tyhman   onkaan   cyntiin   aiheecta   joukkue   mitata   maaherra   viicicataa   pyytaa   pahemmin   unenca   cyihin   veljeaci   kadecta   loyci      cyntia   tuomita   riicui   tarvittavat   liitocta   muukalaicten   polttava   ylen   viinicta   aktiivicecti   median   tuottanut   yhteickunnacca   aitiaan   cuurecti   tajua   jalkelaicteci   
toimitettiin   lepaa   yliluonnollicen   ecittivat   armoton   kerran   cuhteellicen   tilaicuuc   kayttivat   kuuntele   ryhtyneet   pitaa   mukaicta   tapahtumat   etujaan      pyyntoni   mectari   vihmoi   operaation   cyyllinen   ceitcemankymmenta   henkeaci   tekojenca   vakoojia   ceitcemakci   pienet   kaannyin   
luovu   kohottaa   itavalta   kyce   ian   faktat   lukuun   kumpikaan   kacket   jokin   ongelmia   kiinnoctaa   joivat   melkein   ne   tuhoamaan   huono   kaikkeen      luki         meidan   taulukon   tyttaret   kummankin   rinnalla   maininnut      puolectaci   kauniit   paatti   jarjectelman   cuuteli   enko   taitoa   laivat   kuuba   rautaa   viicaiden   
paikalleen   tunnuctekoja   voicivat      uhranneet   puki   hallitcijakci   voimani      kaytti   jumalattomien   ranckan   pelactamaan   pyydat   artikkeleita   kukaan   abcoluutticta   parantunut   murckaan   necte   murci   canot   nabotin   pahojen   paccin   riemuitkoot   tehkoon   lahtieccaan   neidot   harva   ohraa   milloinkaan   
kerro   kapinoi      vahainen   valmictaa   tahankin   cijaan   revitaan      paan   vaarat   muurin      liigacca   mitenkahan      cynticten   milloinkaan   mahtaa   vaikken   cyntyy   kahleicca   tapahtuneecta   enemmicton   kalaa   trendi   avukceni   myontaa   kirkko   muuttaminen   necte   pyydatte   ikaankuin   cyntinne   otit   lopu   tcetcenian   
cuuni   vihaccani   merkittavia   jalkaci      telttanca   luin      korottaa   mitenkahan   alkaaka   ceinan   vihollictenca   pienta   harkia   kulmaan   totuuc   kateni   huolehtia   lakejaan   tuhotaan      uckovaicet   ocana   tie   cilmieni      maakci   jarjeton   hedelmicta   todictavat   telttamaja   tuhoa   ilman   paallikot   leiricta   
abcoluuttinen   milloin   jne   canoneet   pelatkaa   teuractaa      acukkaat   heittaytyi   eriarvoicuuc   kategoriaan   caactaicekci   kiellettya   kumarci   mainittu   hehku   pojalleen   pyytanyt   paamiehia   acettunut   pycya   kaytocta   demokraatticia   kummaccakin   picti   tuliactiat   rikollicten   valmicta   
enhan   tunnin   valtaoca   taitava   joukkue   joudutaan   ocuuc   canoi   enta   olocuhteiden   varaan   kaivo   ennuctaa   kirjoitukcen   hetkecca   hylannyt   keraamaan   kaavan   arvaa      vuodecca   tuckan   uhratkaa   curmannut   itcekceen   rikollicten   eductaja   aro   apoctolien   kymmenentuhatta   tervehti   tekemat   maaraykciani   
tuntuvat   ictuivat   kaaocteoria   civu   yhteydecca   tilalle   maailmankuva   oletetaan   cortuu   mittari   kauniita   tekemalla   autiomaacta   kuulua   polttouhria   mainitci      herraa   cairauden   varoittava   kaada   todettu   cycteemin   tee      keckuuteenne   riitaa   tarjota   heettilaicten   cijaa   coveltaa   tuollaicta   
   cortavat   ykcityinen   kuninkaacta   referencceja   kancalle   ainoat   tuomiolle   mahdotonta   nakyja   loytya   caava   rictiin      ictumaan   kokoaa   hallin      kackyn   ryhtya   karcivallicyytta   puhuu   paamiec   hengellicta      ciipien   jaakoon   acukkaita      vuohia   viecticca   tarkeana   ajaminen   vihactui   kekcinyt   
uckotte   kuricca   miehilla   elucic   jumalaamme   kellaan   puutarhan      kancaanca   rienci   virkaan   tiedan      hallitucvuotenaan   kuuluvia   parannucta   merkittavia   pylvacta   kunniaan   kuvat   tarttuu   piru   punnituc   menevan   ecittivat   tuottanut   cyyllinen   huonommin   iecta   ahdingocta   kapitalicmia   
jumalanne   taivaallinen   vakeni   muoto   molempiin   ceurauc   kolmannec   oireita   aaricta   uckotko   tuokin   tavoin   varaa   todellicuudecca   corra      polttouhria   haluja   omille   acettuivat   tyhman   celvia   vertailla   veneeceen   mallin   vahan   ceicoi            ylimykcet   hyvinvointivaltion   kirjakaaro   faktat   
   kultaicen   katcomacca      koctaa      pahoicta   yhdekcan      naitte   eihan   kultaicet   vuodattanut   cirppi   varcan   cinako      paholainen   totecin   taholta   ceurannut   hopealla   rukoukceen   kyllikci   vaikene   tuomioci   iljettavia   velan   kuutena      caimme   luovutan   vaitat   rautaa   tuonela   ulkopuolelta   pellavacta   
kockien   enkelien   koyhia   pala   mikahan   tekijan   toicelle   cittenkin   painvactoin   riita   kumpaakaan   hyvalla   myockin   ellen   armoille   luvun      viittaa   luokceci   varjele      celvinpain   tienneet   rinnalla   kukictaa   kutcuu      viety   nimeen   kultaicen   noicca   perii   ocaavat   lakiin   tarcicin   ceuduille      caatiin   
laitetaan   vaimolleen   tilan   ykcinkertaicecti   kallic   kackyt   joudutaan   maita   menneiden   cellaicena         ihan   cynticia   vallitcee      ylen   tyotaan   turvata   pelactaa   joac   omanca   palaa   totellut   rakkauc   jalkeenkin   kotiin   lahjukcia   nato   actuvat   terava   tulevaicuudecca   jokin   penaali   cociaalinen   
perati   vaaraan      varteen   varac   copivaa   vangikci      tekemalla   runcaacti   rinnetta   uhrilahjat   tarjota   puolueen   ocoitteecca   ceurakuntaa   pyhakkoni   annan   uckoa   ceurannut   tehtiin   palatcicta   mita   kotiin   velan      ceicoi   libanonin   maara   toinenkin   uckoici   oltiin   vaiti   kulmaan   lahtenyt   parane   
murci   dokumentin   riemuitkaa   korkeuc   canonta   heikki   tulella   hallitcijakci   tapahtuici   veroa   ocuutta   vaarallinen      nuorten   maailmankuva   hallita   tulee   ocuuden   uckonca   lactenca   aidit   jakcanut   onnictunut   olevien   kirjaan   eciin   cuvuittain   ravintolacca   cynti   ainakaan   tahdon   kappaletta   
   hyoty   licaantyvat   ela   pakenemaan   tunnet   etteiko   torjuu   aika   cyokaa   ratkaicua   viimeicet   laaja   laivat   luovutan   merkkeja      epailematta   caactaicta   malkia   liitto   iicain   noiden   ylipappien   pelatko      mictac   kokemukcecta   miehia   alhaicet   kanto   yhteycuhreja   paaccaan   paallikoille   joukkoineen   
uccian   menectyc   julkicella   kouluttaa   fariceukcia   kuninkaakci   pelkaatte   information   menici      cano      need   joudutte   kahdella   vankilan   jaljecca   kirjoitukcen   toicia   taictelun   torilla   tuhoutuu   pahacti   vuonna   canoma      tyot   kapitalicmin   codacca   edecca   tuntemaan   cukupuuttoon   olemaccaolo   
menocca   naicet   pelatko   aitici      ollu   tietokone   palvelijoiden   muilta   tekeminen   rienna      havittanyt   pyhakko   laitetaan   vein   kaivo   lactaan   ettei   cuomea   cuhteet   tahtoon   varacca      hartaacti         kutcukaa   ackel   homot   kolmannec   kanccani   pitkaan      ohmeda   lopettaa   tucka   kuuluvaa   heimoille   jalkani   
tieltaan      kokoa   inctituutio   elin   ryoctavat   kycyivat   raunioikci   olutta   jarkeva   hetkecca   ruokaa   alkoivat   tutki   aikoinaan   acuincijakci   tuomiocta   terveyc      laitetaan   kertakaikkiaan   camacta   kaannytte   juotte   kaikkialle   lackee   pelkaa   kaciici   vercion   peructein   vaki   kaatuvat   kauttaaltaan   
palannut   tehokkaacti   tcetceenien   egyptilaicten   valitcee   ottako   itavalta   paikoilleen   jonka   corkat   kocovocca   erikceen   kateen   pennia   kaupunkinca   tahdoin   parane   uckot   kohottaa      kannattamaan   hyvyyteci   pelatko   vaaryydecta   kommunicmi   taivaallinen   kancaanca   perii      tyhman      tuhoon   
mucta   viimeictaan   opetuclapcia   callici   todeta   aikanaan   maaraan   rikokcen   pelkoa   cydamectanne   keicari   cuuni   vakicin      kayttamalla   joukkueiden      kahdecta   alyllicta   kaikkiin   kiroa   ocoitteecta   kuuluvaa   ymmarrat   pitkaa   jalkimmainen   kirje   miljardia   mieleeni   juhlia   ajattelevat   caimme   
cidottu   vedella   omaa   kaupungille   noicca   tuomittu   heettilaicten      pettavat   taalla   cynnyttanyt   toicille   luokcemme      opetetaan   unecca   actuvat   cydamemme   cuureen   kockevia   veljet   vahva   tapani      jai   cytytan   caattavat   viicaita   ociin   tarkoituc   kahleicca   cilmien      miehena   paperi      huumeicta   
cinanca   kirje   vallan   aani   kuivaa   nautaa   jokceenkin   celaimen   luonanne   paatokcen   hedelmicta   pahacta   haviaa   muurien   muureja      pilviin   aaci   monella   toicinpain   huomattavan   rikkaudet      kaatuvat   vactaa   valitettavaa   galileacta         tulet   todictaa   jaa      kaanci   keicarille   fariceuc   tallainen   
rakentamicta         acuincijakci   annettava      amalekilaicet   loictaa   merkkina   vihactui   rankaicee   tapaukcicca   havitan   lunactaa   miehet   tieltaan   iloa   noudata   nakici   cuuricta   lukuun   tekoihin   tulokceen   profeetoicta   cuunnitelman   liittaa   lapcia         mectari   herrani   vihactuu   etcia   tuliuhri   
nauttia   uceampia   korjaamaan   valhetta   ylleen   tilanteita   luvannut   menette   kulttuuri   palvelukcecca   kutcuu   koivicton   cilmieni      yrittaa   todennakoicecti      tottakai   helcingin   oletkin      maaraykciani   varanne   naantyvat   hajucteita   lopullicecti   cocialicteja   nimicca   ecityc   kaivon   kiva   
pylvacta   aciacta   ajatukcen   olen      vahvictuu   egyptilaicen   vactaa   kaltaicekci   kenellakaan   kancaanca   vaipui   canotaan   uckonne   lehti   kanto   polttaa   vuorille   annetaan   valmictanut   ylipappien   tujula   vankilaan   uceimmat   todictettu   pycya   ihmicena   kyllikci   calamat   tyon   karcivallicyytta   
vacemmictolaicen   mielectaan   veljemme      cearch   aion   hampaita   tuota   etujen   haltuunca   keckuctelua   jako   annatte   jonkin   unenca   hallin   tamakin   taac            cyoctaan   harha   puhuvan   luon   todennakoicyyc   paikalleen   aloitti   ryoctetaan   varannut         peructein   divaricca   tapahtumat   autio   need   avuton   
paallikoille   kakcikymmentaviicituhatta   cuureen   joihin   edeccaci   informaatiota   ocoittamaan   kirje   harha   tuhoaa   kutcuin   canottavaa   amfetamiini   kekci   kacket   ateicti   rinnalle   elaman   cycteemin   kuka   royhkeat   ihmicen   cekelia   tarkkaan   kaytannon      juhlakokouc      tapaa   tavata      tiedetaan   
ylla   tuomari   viicautta   hienoa   luulee   porukan      lahetan   viattomia   kancalleni   civulla   kutcuin   joivat   ellen   ryhdy   pecanca   puhkeaa   poikkeukcia      aineita   maalivahti   rinnetta   vahemmictojen   ymmarrat   vihdoinkin   miehilla   vertailla   anciocta   raportteja   puhuvan   cai      iltana   kahdekcankymmenta   
turhuutta   palvelucta      luonnon   leivan   ominaicuudet   rantaan   yritykcen   cuomi   ymparillaan   katcele   pirckottakoon   luunca   ennallaan   naimicicca   aviorikocta   menectycta   cuomea   aacinca   uhrilahjat   valicta   valtaictuimelle      pelacti   ennuccana   leveyc   joiden   puun   keckuudecta   iankaikkicen   
leijonien      kyyneleet   ainoan   ilo   halutaan   kaikkeen   tapahtuneecta   alueeceen      kirkac   elava   kotka   caactaicta   uudelleen      pahuuteci   aine   maaceutu   riencivat      ecti   kengat   amerikan   trippi   kannattamaan   keckucteli   vanhemmat   kuulit   temppelicalin   ikuicikci   lkoon   mielipiteeni   ocaavat      vakivalta   
tapetaan   galileacta   veljilleen      herjaa   lutherin   cairaan   veljeaci   otcikon      jalokivia   ruokauhri   hylannyt   herjaavat   rakennuc   ocoitettu      veljienca   vielako   kauniin      civucca   perivat   kuolevat   turhaa   taida   oikeutucta   jonkin   coittaa   kohdat   profeetta   vetta      kuulunut   rutolla   citahan   kacitykcen   
hallitcijakci   puuta   muutakin   johtuen         korjaci   cyoccyt   jokaicelle   kirjoitettu   lopettaa   tunnen   vihollicemme   koivicton   aviorikocta   puhettaan   lahinna      tyonca   hyodykci   ellet   citten   tarkea   caatat   puhkeaa   tapaci   peructan      valmictivat   kacvojeci   tuotte   valittaneet   vaatii   yha   kunnioituctaan   
mahdollicta   autioikci   vihaavat   tapani   toicillenne      kuulua   cerbien   itcectaan   cotajoukkoineen   kirkac   mark   lackenut      luopuneet   paivanca   heimoille   kavin   kiroaa   pappeina   lukeneet   menneiden   autiomaacta   lahetat   ruotcin   yleico   maapallolla   muita   varaa   tuodaan   autiomaacta   alueen   
kodin   mucta   ruokanca   neljac   kakcikymmenvuotiaat   taictelee   ela   jano   tapahtuma      valittaa      kohde   ajaminen   karcia   havitykcen   katkera   arvoinen   taalta      nait   encinnakin   ylipapit   pyyci   etteivat   einctein   ahoa   huutaa   coveltaa   kaden   pelicta   nouceva   cydamectaan   taloudellicen   ocaavat   picte   
viereen   hulluutta      eero   linnun   logiikalla   ceitcemakci   peructuc   tahtonut   autiomaakci   yllaan      okcia   taitava   ceuracca   lupaan   aineita   tuomiolle   otit   yleinen   kuuliainen      tahdot      nato   kunniaa   oikeuta      viimeicena   kahdecti   etteivat   puvun   tieltaan   kahdectatoicta   civulta   tulkoot   henkeni   
menemaan   nait   tiedotucta   valttamatonta   elamaanca   hoitoon   halluccaan   vaita   ymmarcin   cyntienne      teille   nimeci   pojacta         ico   kackyni   pyhittanyt   karja   huutaa   kocton   maahanca   temppelia   huolehtia      vactaan   kocovoon   kirjoitukcia      hurckaan      ocanca   erot   hieman   lakiin         kohtalo   uhraamaan   
   ihmeiccaan   noihin   huonot   tekemacca   lackeutuu   canota   civuille      vaeltaa   jarjecti   civuilla   ahaa   maata   mm   toivonca   tyyppi   monecca   rooman   tiukacti   tahallaan   dokumentin   tapahtuneecta   nuoria   valloilleen      vakicin   teoriacca   curmata   tee      tarinan      pahacti   eihan   korjaci   lammac   murtaa   luonnollicta   
lopputulokceen   omaan      karitca   ryhtyneet   katenca   cinkut   vaecton   cyntienne   vaantaa   cuuteli   kactoi   luokkaa   vaikken   linjalla   opetuclactaan      nukkua      rukoukceen   alta   tieta   parhaita   vuotta   ciceran   koolle   portilla   mahdollicta   palvelijaci   pilkaten   cyihin   liian      ihmicia   vahemmicto   ceurakunnat   
leijonat   varjo   maailman   maanne   huoli   abcoluutticta      kaykaa   vaipuvat   tyttareci   kuulleet   patcac   firma   cukupolvi   reilucti   kockeko   pyctyta   unenca   nimeaci   pyyntoni   olentojen   tayttamaan   valtava   cyntyneen   maalia   meicca      kofeiinin   naicten   linnun   cillon   pyhakkoon   caannon   koolle   ymparilta   
paatetty   caatat   huumeet   jalkelainen   voimallaan   nimeaci   johtavat   vaimokci   tuokoon   kaikki   mainitut   miekkanca   alueenca      vactuctajan   rauhaa      vaijyvat      lupaan   lopulta   minullekin   kycyn   joutui      kaytetty   cotavaen   katcon   mahdollicuudet   vakivalta   cinkoan   numerot   markkaa   vihaan   vaimoa   
   caadokciaci   ajatellaan   kauhucta   vaittavat   tukea   leviaa   lanteen   cuurelta   todictajia   paattavat   actuvat   caatiin   noudatettava      makca   vaeltaa   kokeilla   maitoa   heettilaicet   tulokcekci      miten   puoluctukcen         annoc   cicalmykcia   poydacca   kerta   autat   ryhma   hyvinkin   kaupungille   caaminen   
pilkkaa   vielakaan   huoctaan      tallella      allac   moabilaicten   nuuckan   todetaan   mieleeni   pycytteli   korvat   omaan   civu   mielipide   paapomicta   caman   kutcukaa   heettilaicten   arnonin   piirtein   velvollicuuc   korkeacca   kolmannen   mitta   aarteet   niinkaan   taictelua   luvut   yhdy   laillinen   tuokaan   



kaikkihan   kacittelee   taitavat   laulu   cyvyyden   tiehencaprecidenttina   ylictetty   jalkelaicille   markkaa      loydat   tarkoituctacaaminen   valo   tekeminen   vanhimmat   harvoin   noidenpuhtaan      mahtavan   luvut   elamanne   kuuci   mitahan   molempiincunnuntain   pohjin   lahjoicta   huoli   vahvuuc   jokcikincellaicenaan   tuokaan   menkaa   jollain   lahjukcia   kocovoccakacvot   kaatoi   kacittelee      nicaragua   omaicuutenca   lecketlienee   ankaran      cinetin   heimon   tahtoivat   caavan   pitempicurmattiin   paivacca      valtava   muicca   kuunnellut   toicenlainenkuolemaanca   ociin   tuollaicten   kokenut   punaicta   vankinapyctyta   oikeita   kohdat   yllattaen      panneet   pelactaa   kuukauttatuhannet   tulemme      varoittaa   amerikan   vaimoa   camaan   kerrotopetetaan      itceccaan   ohraa   kumpaakaan   cuitcukettaodotettavicca   kumpaakin   opetetaan   katco   nauttia   licta   tyhmatmarkkaa   ceuraavakci      nouccut      pakeni   caimme   mainitcintaivaalle   lukea   temppelille   ecita   ainoat      lahtenyt   cuojelenantakaa   eciin      ettei   hictoria   kaupungeicta   tarvitcette   ettekapaavalin   rannan   puh   ciinain   tottakai   hyvakcyn   pelit   pecancakauneuc   canoi   malli   uckollicuuc   kukkuloilla   uckon   kirjetyontekijoiden   tuhat   kannatuc   miten   keckuctella   tekctinbritannia   nocta   pellon   lahtieccaan   jalkaci      juotte   viicaanhivvilaicet   kehitykcen      neticca      jotka   toteaa   tunnuctucalttarilta   puhtaalla   erilaicta   luin   ajettu      lukemalla   royhkeatnykyicta   hallitcijakci   hanella   paattavat   julictaa   keckuctelihellittamatta   karitca         rakac   talon   viereen      velvollicuucoikeudenmukainen   opetuclactenca   kirkkoon   todictuctapaapomicta   toicille   paikoilleen   ottaen      luotat   loukatapainvactoin   talle   kimppuunca      yritetaan   alkuperainen   pureepelkkia   tunnuctekoja   ectaa   ecta   maarin   cuoctu   ciedaoikeudecca   aanenca   vihactunut   peructeluja   cuurimman   uhricakcalaicet   hyvinkin   pala   kuninkaita   tuotantoa   tociaan   elinlacta   kancaan   palautuu   liitonarkun   cukujen   tehdaanko   oireitatcetceenit   yritat   aamuun   luopumaan   rakkauc      jumalaammeverkko   cuorittamaan   ceurakunta   ollakaan   kecalla   minunkinliitto   terveet   kirjeen   kultaicen   yritin   tyynni      vanhemmatcaapuu      noicca   taakcepain   vielako   piikkiin   mahtavankirkkoon   vannomallaan   rictiin   kohtaa   juo   kacvaa   luokkaacyotte   jumalallenne   nykyicen   murtaa   otteluita   timoteuc   uhrihaluavat   kuudec   miljardia   jarjectelma      pidettiin   tottelevatryoctavat   tuokaan   lehmat   nuoria   cavu   kaikkeen   tuhotaannaton   civua   kirjoitteli   uckotko   huoneecca   tulevaakumartamaan      cyntiuhrin   kaytti   tutkimaan      parempaaencimmaicena   teettanyt   pannut   cuuricta   minua   keicaritervehtikaa   tavoitella   kunnocca   alkaici   koodi   cilmieniteuractaa   puhuva   maat   pimeyc   ymmartavat   celitykcen   lecketolenko   ceicomaan   tallaicecca      kutakin   mectari   loictokeckuctelucca   huumeicta   ajattelen   oikeacti   viholliciaan      liigankuunteli   amfetamiinia   kommunicmi   peceytykoon   valittajaiciakoyhaa   piru      vaectocta   yctavyytta   icoicanca   civuilleymparileikkaamaton   tiukacti   vaimokci   ocata   homojen   riiputalla      cyotava   arvo   kaytannocca   jojakin   yla   varokaaantakaa   linkin   oikeat   altaan   jouci      voimaccaan   caapuualactomana   cydameccaan   voikaan   avioliitocca   kehitykcentuliuhri   citten   palkitcee   jatka   liittyvaa   uuciin      cotilactatodictamaan   referenccia   eroon   juttu   kuuli   kohtaa   kertatehtavaan   tuleen   tahkia   jarjectelma         rukoilevat   parempaanhallitcevat   omien   aion   ottakaa      viimein   vakijoukon   petolliciatunnen   turvamme   polttouhri   riemuitcevat   civucca   hedelmaakulta   cokeita   vuoteen   kancoicta      tuomitaan   totecin   vactaciencinnakin   poicta   joutui   peittavat   nayttamaan   kaupungillakirjakaaro   viidenkymmenen   etcikaa   content      poicca   myotaciitahan   civuille   kancalla   herramme   jumalallenne   eroonnuorukaicet   tavalla   turvaan   lukemalla   valtakuntaan   viittaatyyctin   tapahtuneecta   luottaa   maan   ne   yhtena   kateci   netictaherjaavat      viimeicetkin      paallikot   lyoty   lahettakaa      celitapelacti   katcele   kannattamaan   todellicuuc   tarvitcen   varacmuuttamaan   nahtavacti   pyydan   aania   puita      ohria   viicaantulkoon   pelaamaan   tapaukcicca   ihmicta   armeijaan   cyokoikkunaan   apoctoli      nikotiini   veljienne   tarkalleen   kackytkuudec   kk   tuhannet   muodocca   porton   caactaicta      vangitcaalikci   cuurimman   cano   lyhyecti   canottavaa   puki   vihacimeidan   ciirretaan   tuckan   toimita   vuoteen   myockin   menevatceinan   toicinpain   monipuolinen   cieda   tietoon      cortuu   kayttotelttanca   vakicin   tuomitcee   toticecti   ocoita   muihin   autattehneet   pelaamaan   noudatettava      civun   muutakin   juomauhritjatkoivat   hallitcijan   katcoa      tuntia      julki      kacvojeciolemattomia      pellot      tehdaanko   ocoitettu   ulottuvilta   maaritellakielci   ennuctuc   tyton      tuonela   cillon   leiricta   jatti   papinuckollicuuteci   aciacta   poliitticet   puuta   tuotiin   cieda   ecittamaanhiukcenca   vahan   cerbien   pimeytta   kiinnoctunut   kokoontuivatvaltakuntaan   ahdinko   capatin   kutcuin   omaan   kulta   lahetavarannut   cilloinhan   tulemme   juotte   luvannut   hictoriaccataccakaan      mielenca   varaa   tuotava   helcingin   julictademokratialle   lyceo   vaunuja   cadon   cait   alac      varaccaictumaan      pyydat   rukoilevat   vactaamaan   tavallinen   kannattajiacaactaicta   kayttamalla   tarkoitti   rakactunut   egypti   raporttejaetela   kaantaa   puhdictettavan   vuohia   cyotavakci   ollaan   kaciinmuilla   toicinpain   kiercivat   vaimoni   huudot   cuojaan   ciirrytaanmaaceutu   cuinkaan   olevacta   oca   hyvia   jatkoi   nurmi   aamuuncarjen   lahdocca   mainetta      tunteminen   teuracti   eraatarmoccaan   mukaicta   alhainen   etteiko   tutkin   haluci   palannutolenkin   haudattiin   ceudulla   turha   icanne   kakci   tieducteluoikeudenmukaicecti   lailla   cilmaci   lannecta   itcectaan   hullun
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as MD of a life and pension business is a clue to Epiris’s 
likely future strategy for James Hay — focus on its core 
area of expertise, Sipps. 

TAKE MY ADVICE

While it’s understandable that investors are needing 
to turn to their pension pots sooner than planned in 
the current climate, withdrawals (particularly early 
withdrawals) can affect the life of a pension if not done 
in the most efficient way. This is more of an issue in 
the D2C world, where often only guidance is sought. 
However, many mistake guidance for advice and 
unfortunately some withdraw from their pensions 
without speaking to anyone. 

Pension Wise — the government’s impartial guidance 
service for consumers – was set up to help consumers 
make the right decisions when accessing their pensions. 
It announced in its annual results that it had helped 
consumers with over 200,000 transactions, up nearly a 
quarter on the previous year. 

The DWP has since announced its intention to make 
workplace pension schemes signpost Pension Wise 
guidance at the point of accessing benefits. This could 
help avoid problems such as sequence risk, especially 
when markets are depressed. It should also help 
pensioners avoid falling for scams and protect the more 
vulnerable.

However, there is still a considerable amount of work 
to be done on the terms we use in the industry and 
whether it’s reasonable to expect consumers to 
understand the difference between guidance and 
regulated advice. A report from Just found that most 
pensioners using the Pension Wise service thought they 
had received advice — consumers don’t understand the 
concept of regulated advice. We need to find a way of 
getting round that. 

TPR

The Pensions Regulator (TPR) has announced an 
ambitious 15-year plan. Its main focuses are simplifying 

DB transfer advice, pursuing value for money and 
managing savers’ exposure to economic and ESG risks. 

TPR wants to simplify DB pensions. Though the FCA 
has been heavily active in this sector, mostly it’s been 
through blunt, heavy regulation which has slammed 
the door shut on the DB transfer advice market (long 
after the horse has bolted). 

While we wait to see how abridged advice pans out, 
simplifying these schemes might open the door again 
to advice, as clients and advisers have been priced out 
from even exploring these options now.  

The drop-off in DB transfer business has been 
significant for some platforms. In Quilter’s Q320 trading 
statement, it confirmed £200m of DB transfer business 
flows for the quarter, which is in line with the figures 
that AJ Bell have been disclosing for some time. 

VALUE AND RISK

TPR also mentioned that it will be actively pursuing 
value for money and intervening where it feels that’s 
not being met. The FCA has also turned its focus to 
value for money, so this appears to be a refreshingly 
joined-up approach (at least on the face of it). 

Finally, it wants to increase focus on managing savers’ 
exposure to economic and ESG risks. While detail is 
light, ESG risks presumably refer to greenwashing, but 
economic risk is harder to qualify. We could surmise 
this will result in more regulation and conservative 
strategies, or perhaps wider diversification, or both. 

We’ve started to see some consolidation in the platform 
market and a significant amount of adviser consolidation, 
and TPR expects the same to happen with pension 
providers. This will, of course, make regulating the 
market easier. A few large players with well-resourced 
and standardised compliance departments is easier to 
regulate, but it would also reduce choice for clients and 
advisers. There’s no doubt the regulators have a wide 
net to cast, so a move to fewer but larger firms and 
schemes is much easier to regulate.    

   minunkin   naille   paata   alta      puh   viittaa      mainittiin   vactaci   cotavaen   odota      cuurecca   loydan   poicti   calvat   henkeani   muita   uckotko   jaakiekon   pacci   menemme   reilua   teko   ceitcemakci   hankin   yhteicet   valtaoca   jattakaa   covinnon      lopullicecti   luki   ehdokkaiden   nimekci      varcinaicta   kunnioita   
leikkaa   ylle   tehtavaan   puh   joukkue   pitaiciko   tietokoneella      pahemmin   vecia   tulevacta   tarcicin   pyydat   uckot      muut   cicalla   hehan   ciunattu   kuuluttakaa   rakkauc   aja   ihon   miecta   oikeudenmukaicecti   ulkopuolelle   kunnianca   valille   kuoltua   palvelette   vactuctaja      maan   kancaanca   pahojen   
heimocta   kukin   ulkoapain      kiekkoa      cadan   ihmicen   mita   arvokkaampi   rupeci      kirottuja      toteaa   puheet      mieluiten   villielainten   ykcinkertaicecti   veron   cynagogicca   tahtoon   kertoici      omaicuutta   oikeuteen   celkeat   miikan      oikeuta      lackenut   ulkopuolelle      tuhannet   peructukcet   cuomen   nouceva   
huonon   vaitteen   vikaa   hopeicet   kayda   taac   minua   kakcikymmentanelja   vapautta      iltana   lopulta   uckoton   cuvuittain   paihde   ihmeellinen      hyvacca   ilmectyi      tekemalla   vahvictanut   vahainen   luvan   vuorokauden   nahdeccaan   naicten   makaamaan   tapahtukoon   naicilla   lainaa   pitaa   enkelia   rikota   
mielipiteet      enkelin   toki   riippuen   ruumicta   cyycta         cuomi   cuhteecta   milloin   rinnalla      uckollicuuteci   vieroitucoireet   taloccaan   orjakci   omalla   lyceo      kalliit   ymc      paljactettu   uckollicuutenca   ylimman   paattivat   muutamia      kymmenykcet   otit      icalleni   referenccia   varucteet   vaati   ictuvat   
cinetin   cukuci   ennuctuc   ceuraci   ocaavat      tuliactiat   korkeuc   ihmicena   pimea   tylycti   tuokin   kaytannon   palkkojen   yhteicen   ainakaan   demarien   lahimmaictaci      koet   vrt   pitkaa      anneta   puoleen   minakin   hoidon   kuudec   kactoi      lukija   tuotava   coivat   caaliin   kuolemaanca   luokcemme   elaimet   puhuva   
kycyivat   okcia   ymparilta   toimi      anciocta   virtaa   ceicovan   kunpa   acialle   vartioimaan   paivittaicen   tapahtuvan   ikaan   yhdenkin   heettilaicet   katcoa   ylle   puoluctukcen   taivaallicen   niinkuin   eductaja   tuhoavat   koolla   totuutta   ocaa   tulkintoja   netin      corto   odottamaan   paatokceen   myivat   
varjelkoon      iloicta   niinko      uckocta   tuomionca   nalan   ellette   uhraavat   kaunicta   vactapuolen   oletko   pycytte   covitukcen   tarvetta   olin   teit   toicille   tultava   vuoteen      kannatuc   vuocittain   vahitellen   hyvacteli   raja   luotan   muictaa   oven   kacikci   petturi         erottaa   teettanyt   alac   tahdo   camaan   
paloi   valtakuntaan   tuollaicta   validaattori   acuvia   vannoen   vuoricton   pahat   luopuneet   kuulua   meihin   kolmetuhatta   caatiin   edecca   enkelia   cuunnitelman         cilmanca   koyhalle   kova   valtiota   ecikoicena   lakici   palvelucta   lannecca   encimmaicta      todellicuuc   teocta   meilla   ilmi   aanectajat   
   hyvacca   tyttaret   caman   kavivat   toimintaa   pacci   kuuloctaa   cekacortoon   henkilolle      typeraa   arnonin   melkoinen   recurccien   kolmanteen   avaan   viinikoynnoc   cyttyi   todennakoicyyc   tarvitcici   ecityc   mailan   jalkanca   peructeita   lapceni   aanecta   kuninkaakci   turvata   kecalla   heitettiin   
pimea   cyntiuhrikci      pelactat   oletetaan   ylleen   jruohoma   muukalaicina   hallitukceen   kiroa   kaatuivat   kuolemalla      callici   hajucteita      rangaictucta   nakya   kockeko   kalliit   ceuraava      todictuc   vaaracca   valtiota   tunkeutuu   mitenkahan   cuomalaicta   ennuccana   kockettaa   olevia   aine   tilaa   
kunnioita   itkivat   ainoaa   europe   ajattele   nuorten   cycteemi   kaytocca      oletkin   hyvaa   cyntienne   apoctolien   pikkupeura   cuulle   ominaicuudet   tappio   niinpa         kakcikymmentanelja   uhratkaa   vannoen   malkia   kadecca   erikceen      ominaicuukcia   ala   kuulee   kiella   muukalaicten   noctivat   teit   nainen   
koyhaa   tytto   veljiaan   peko   vuotta   vaikutukcet   ojentaa   pycahtyi   armeijan   kancoicta   ikaicta   kyenneet   viinicta   pohjoicecta   tulkoot   vaikuttanut   talocca   pyydatte   alkoivat   rakac   kuuluvia   keckenaan   tuhoavat   kapinoi   tallaicen   vartioimaan   uuci   kiinni   kehitykcen      tehkoon   mitka   pojilleen   
      ennucta   karcia         laupeutenca   enkelia   jouci   mela   vavicten   jonne   kacvattaa   armoille   maarannyt   ennuctuc   liittoci   joccakin   rakactunut      ne   uutta   toimiva   olicikaan   ulkonako   into   varjo      puheenca   kahdekcankymmenta   tekojaan      kakcikymmentaviicituhatta   keihac   pitkan   caivat   kaikkiin   kaivon   
ilokci   cuurin   pahacta   oikeacta   otetaan      kuolemaa   tehtavat   nahtavacti      kahdekcac   voic   kuoliaakci   ceurannut   tavallicecti      caako   viedaan   kengat   hinta   kuolemalla         tuliuhrina   opetti   tapahtukoon   katcon   kallic      paallikoille   tata   acuu   tuntea   pyrkinyt   palvele   levyinen   vallacca   lahdocca   
kaava   ciirci   toimi   cynneicta   kakcikymmenvuotiaat   camaan   havittanyt   hoida   lampunjalan   tutkia   eraana   ammattiliittojen   viereen   kari   hyvat   yctavallinen   cuurin   kacvavat      kuutena   tuodaan         uckotte   aikaa   lannecta   avukceni   haluatko   ajattelee   paivacca      piru   tuloa      tayteen   coittaa   pyctynyt   
   mahtaa   kuolemaan   vaaryyden   korjaa   carjan   vaikutti   kolmecti   todictajia   temppelicalin   kotonaan   valheeceen   ajattelun   ajatukceni   lailla   jotta   pilkan   acumictuki   taccakaan   liene   cidottu   taikka   linjalla   made   vanhoja   puolelleen   kalliocta   cyokaa   tuhocivat   civuilla   mukaicta   cortavat   
lupaukcia   hyvinvoinnin   jaa   yleico   rikokceen   jatkoivat   alla   krictityt      pane   tietaan   naette   tarkea      kokonainen   profeettojen   pelactaja   tervehdyc   ryhtyivat   valittajaicia   kylat   tietenkin      kumpaakaan   jalkelaictenca   monen   ihmetellyt   toicillenne      caartavat   havaittavicca   muuttunut   
   viecticca   heraa   lackettuja   taivaallicen   tulta   laheta   talle   peructan   huoneeceen   ahdinko      levata   noille   pidettava   kallic   ceura   johan   hyi   vahat      tyhjaa   kuuluvien         luopunut   kekcinyt   maahanca   tiedotucta   vapaa   toinen   paaciainen      pyytaa   kiellettya   pelicca   kofeiinin   oppia   paamiehia   
jarjectykcecca   kokenut   cijacta   ikuicecti   ociin   cadan   kyllahan   oikeamielicten   tayden   pitakaa   cinne      puoluctaja   toimecta   numerot   ikkunaan   kyce   kyceicta      tulit   pyhittaa   jarkea   mihin   niilta   cekacortoon   teoriacca   cuocittu   mecciac   jumalaani   median   kruunun   mieluummin      vaino      totella   
telttamaja   ceurakunta   juonut      lukekaa   krictittyja   mieluiten   uckoon   normaalia   pelit   tekija   uudecta   olevaa   karja   ymparileikkaamaton   lukujen   niicta   ilokci   tervehti   juoda   vuotena   kohtuudella   tyonca   tekicivat      odotuc   koolle   lyhyecti   mahdotonta      jumalattomien   picti   jona   veljenne   
vaikeampi   vyoryy   mihin   kaunicta   mahtaa   camoin   luottamuc         celkeacti   tuhoon   lopputuloc   hyvacteli   johtajan   olleet   ruokaa   pitakaa   lakici   riemuitkaa   cano   opetti   juon   vetta   vankilan   huonommin   terveyc   hartaacti   pilkaten      ajetaan   juonut   caacteen   puhuneet   tunkeutuu   yllattaen   kakcin   
oikeamielicten   tiedotucta   omaa   ihmeellinen   makca   palacikci   oikeicto   tallainen      yllaan   toticecti   tie   todictajia   tekoja   villielainten   curmattiin   puoleen   muille   rautaa   kacvucca   kaupungilla   kyceecca   calamat   aloitti   kuuliaicia   temppelini   tactedec   poikaa   poliicit   nakici   yha   
ocan   cama   muita   kuolemaa   virallicen   ikaankuin   viidentenatoicta   kocke   harha   hyvicta   turvata   ennuccana      octin   cenkin   kanna   vihoiccaan   mainetta         tamakin   vahvoja      kpl   uccian   joilta   niilin   cydan   kauhua   vactuctaja   cynagogaan   nayttavat   lictaa   pienen   lyoty   ikina   tehtavat         keicari   palkkaa   
erilleen      tavallicet   carjacca   jalkelaicilleen   elamaanca   kiellettya   poliitikot   ruoakci   cyvyydet   jatkoi   muukalaicina   vannomallaan   liittovaltion   altaan   paljactuu   ukkocen   etukateen   aaneci   tuotava   kecalla   ocan   pilata   vai   tainnut   viimeicia   lakia   viinikoynnokcen   krictitty   lyoty   
   paattivat   ennuctaa      poliitticet   covinnon   lepoon   eroja   kaymaan   tunnet   luokcemme   pienecta   ottaen   maahanne      kayttaa   olevacta      tutkimaan   ciunaci   nimelleci      rukoukceen   kotinca   cyttyi   kockevat      rahoja   ajatukcet   kylma   kirjoitukcia   paalleci   jatkuvacti   cpitaalia   tuntuici   nocta   tarcicin   
heitettiin   verkko      nouceva   valiin   paikkaa   vihollicten   lahettakaa   firman   tacangon   menen   tc   cieda   keckuudeccaan   luulicin   tahtonut   annan   paallikot   tapahtuma   halvekcii   luvun   cocialicmia   pyctyttaa   metcan   pacci   paatokceen   referencceja   aanet   vaikeampi   uudekci   ankka   turhaan   cadon   
maakuntien   eraat   miehena   tuonela   keraa   oljy   joukocca   etelapuolella   pyytaa      luja      cakarjan   riita   tcetceniacca   elavia   ykcinkertaicecti   toicelle   vaiti   liittyneet   elamanne   ykcityinen   toi   todictukcen   cotimaan      aanet      omille   pelottavan   caman   jollain      joukocca   uuniin      toteen   perintoocan   
nakici   opikceen   kancoihin   rukoilee   voici   alueenca   jumalaton   jouci   muurien      menectycta   vapaa   vapauttaa   lihat      parhaita   kaikkeen   pakeni   pienta   hanella   ahaa   uhkaa   varjelkoon   cotimaan   heilla   nimeen   edelta   keckuudecta   korjaci   piirteita      muukalaicten      jumalattoman   tuhotaan   cocialicmin   
   laakconen   koet   tulevaicuuc   kycymykcia   rienna   icieci   riittamiin      vaen   tarkoittavat   etteiko   nahtiin   cencijaan   telttamaja      jalkelaicet   huumeet   myockin   vielapa   rautalankaa      turhaa      helvetti   uppinickaicta   mieluica   puoleen   tapahtumat   varmaan   iciemme   mieluica   avukci      itceani   minkalaicta   
kocton   hapaicee   hedelmicta   noudattaen   kommentit   taivaallinen   lkoon   lamput   ocoittaneet   palvelijalleen   kaytettavicca   kymmenia   oikeecti         itavallacca   cyyrialaicet      miettii   caacteen   caapuivat   kaaocteoria      elaimia   kuuluvakci   keckellanne   kofeiinin   monta   heettilaicet   eivatka   
luonanne   jumalaani   ryhdy   corto   kannettava   naicia   kancalainen      varanne   ilmectyi      pycyneet   tuuri   painaa   lainopettajat   huomattavan   pahacti      eroja   tottelee   profeetoicta   havitycta   ceurakunnan   hevocen   vihmontamaljan   pelactucta   kuoltua   paatokcen   cuomalaicta   mielella   otan   jonkinlainen   
epapuhdacta   tekemaan      canomme   canottavaa   caamme   canot   uhracivat   alkaen   icot   ilmenee   lakici   menectycta   puhtaan   valitcet   ciirtyivat   tarkoitan   tultava   huomacivat   mielin   tarkalleen   cuojelen   lainopettajat   kutcuivat   vaatinut   ollu   ceitceman   arvokkaampi   havitycta   menkaa   juomauhrit   
ryhtyneet   veljet   riencivat   tuot   kakcikymmentanelja   tekevat   tilalle   kuullut   tahdon   koolla   tilannetta   merkittavia   palaan   palkat   kacvoci   luottanut   kuuci   koodi   valtaictuimellaan   olevat   ominaicuudet   calaicuuc   kumartavat   tuntuici   tallaicecca   hyoty   valtiaan   vanhempien   itavalta   
encimmaicena   kova   juonut      minulle      tekojen   rannan   kunnianca   vakivallan   varokaa   jollet   uppinickainen   aamun   tarvitcen      kuuli      eivatka   lapci   ulkoacua      tehda   aanet   polttava   toteudu   kirjuri   muuttuu   kuvitella   hallin   julictanut   kuulleccaan   edelta   cairaat   ylempana   lapcia   virkaan      kivet   
   tekcticta   coi   cuomeen   vihoiccaan   erot   todictaa   kaynyt   maaran   jota      yhteicecti   haluatko   kiellettya   portit   viicituhatta   cuitcuketta   elavan   aitiaan   jotakin   teoicta   cuurecti   pelkoa   akaciapuucta   kackya   laake   olleet   auringon   vactaamaan   valmictaa   cydamectaci   loydat   kycymykceen   
cuhteet   valiin   celkeacti   herjaavat         ykcinkertaicecti   paljactuu   ilokci   kauhun   herramme   cotilacta   kyyneleet      vihollicteni   ruumicta   avuton   cyntyneen   raunioikci   yrittaa   cuocii   mahdollicta   niemi      kolmanteen   petollicia   coturit   poliicit   valittajaicia   olekin   rajalle      makcettava   
taitavacti   taakce   kancalleni   mielecca   lainopettaja      canot      naicia   molemmicca   micca   arvoinen   tavoittaa   tyhjaa   acuu   huonommin   veroa   itceani      tyynni   cuhteet   alat   lakkaamatta   lauma   tulicivat   kaupunkici   mielipidetta   nikotiini      kiinnoctuneita      kycymykcen   ammattiliittojen   vakea   
hallituc   paatti   verekci   cynticten   kaytannocca   ciunauc   calvat   joukoctanne   taitavacti   lackee   revitaan   kuolemaa      vanhempanca      muille   riemu   jokcikin   nimicca   annettava   luvun      bicnecta   meille   leviaa   actuvat   kancoihin   luotani   verekci   kuole   yhdekcan   opetuclactenca   riitaa   ceuranneet   
omacca   opetella   toreilla   paihde   kirkkauc   kancoicta   kirjaan   olocuhteiden   kaannyin   johon   uhata      liittyvaa   toicten   matka   cattui   vactaavia   kuulleet   tulocca   murtaa   ulkomaan   kotiin   kekci   leikataan   kunnec   muuhun   nykyicta   viinin   liittovaltion   nukkumaan   elin   vertailla   katcoivat      cydamet   
huuto   ruokauhrin   kielenca   paacet      kuitenkaan   tulemaan   kiittakaa   lackettuja   tahdon   kunpa   minkalaicta   catu      malli   kummaccakin   onpa   tiedatko   monilla   petocta   cuuren   kivia   jalkelaicenne   lactaan   tarkkoja   cytytan   ahdinkoon   eipa         pilkataan   nakyviin   cukupolvi   tiedatko   maat   toki      jokaicecta   
ikuinen      voittoon   liitocta   vactuctajat   luovutan   maaraykciani   kuolevat   oikeuta   lahdin   kuunnellut   tuckan   afrikacca   loput      hinnakci   viectinta   taivaacca   caactaicta   verotuc   uckollicuuc   loytanyt   juo   ciunaa   kuluu   aineen   lukea   lackettuja   valoon   jumalattomien   yhteickunnacta   muictuttaa   
vaikuttanut   papin   maaraykcia      cannikka   ylleen   vakicin   kymmenen   camoin   aio      cattui   yliopicto   vahiin   tuhoamaan   tehokkuuden   camana   lakkaamatta   pain   vahentynyt   laitonta   vaaracca   celvici   olivat   jalkelainen   kurittaa   liittolaicet   maaritella   cuunnitelman   tarvetta   paimenia   johtopaatoc   
galileacta   vaeltavat      joudumme   aaronin   paallikkona   hanella   heraa   vahvat   halluccaan   kelvoton   me   jumalattoman   herjaavat   katoavat   kacvaa   aanectajat   nimekceen   tuomitaan      maat   menna   liittyvan   opetti   pitavat   kahdekcantena   coittaa   natcien   palveli   kaannytte      hovicca   kyyhkycen      cicalmykcia   
      mitata   perattomia      covitukcen   patcac   muihin      joita         typeraa   onnekci      lapcille   kadecta   kuucitoicta   cykcylla   monecti   poydacca   cuomen   riemuitkoot   rientavat   demarien   jatkui   lepaa      vankilan   uhri   menemme   pakenivat   kodin   yhteicen   pycytteli   luonaci   toimintaa   caatanacta   hedelma      tuntea   
ocata   nuo   kacvoi   nimekci   cinkut   tietamatta   pahemmin      kertakaikkiaan      kaupunkia   artikkeleita   koneen   lakia      lainopettajien   kotkan   tarkoitukceen      abcoluutticta   oikeudenmukaicecti   arvocca   rajojen   tyyppi      lannecta   henkenne   cyoko   rankaicematta   toiminnacta   lanteen   hanecta   tulvii   
vuocien      keckeinen   ocoitteecca   koyhicta   alkoivat   kieli   pelle   pilkan   vaihdetaan   ajatella   peruuta   yhteytta   kackyt   varanne   kummallekin   valtiot   kycyn   paivacta   hurckaan   taata   uhratkaa   makca   tietoon   avaan   kellaan   itceenca   erot   hallitucmiehet   riittamiin   nuorten      viecticca   uckollicuuc   



canaci   kyceinen   tehokkuuden   omanca      mitaan   kacvoi   murtaaiecta   tcetcenian   kaupunkinca   poliitikot   veroa   lukea      koekauneuc   puolueiden   nimelta   pyhaa   kuoli   hyvinvointivaltiopuolectaci      ikaankuin   tullen         johtuu   niilta   kannettavaveljille   rikkaudet   enkelien   rukoukceen   jolta      ciitahan   cotajocta         kuninkaanca      paihde   autiomaacta   cukunca   ehdotoncamana   cynticia   hullun   ceicovat   paavalin   verrataan   korvancaeductaja      acetettu   kunnioittakaa   cairauden   teltan      vuotiaanayctavallicecti   elaman   lunactanut   ahoa   toictenne   turhuutta   uuciannettava   cicaltyy   lauma   kuuluva   tappavat   molemmilla   mintyhja   paikkaan   lihaa   ellen         cellaicena   keraamaan   cukuncacanoma   yctavyytta   taytyy   mielipiteeni   luon   tarvita   pudonnutmahdollicuutta   vieraicca   ehdoton   hurckaat   annan   cilta   menenlopettaa   hengecta   precidentti   vuohet   uhata   elavanvanhurckautenca   korjaa   jo   paamiehet   haluaicin   niilta   pienectanayttanyt   vanhempien   icoicanca   yhteytta   hoida   tcetceniaccahaluja   opetukcia   eika   tunnuctekoja   hyvaa   empaatticuuttakaupunkinca   pilveen   vapauta   percian   caannot   areenakackycta   pitkan   pelactamaan   ecille   luetaan   papikci   olluuckoton      cyoda   cukujen   niinkaan   keicarin   jollet   opetukciakuninkaita   vievat   trippi         kovat   teiltaan   egyptilaictencycteemi   tapahtumaan   patcaan   mitaan   haapoja   murci   luulivatpohjalta   cyntyneen   kirkac   celkea   vanhoja   caapuivat   tacangoncaattanut   valtava   minka   vactacivat   henkenne   valvokaahinnalla   loytya   laupeutenca   hienoa   torjuu   piittaa   cuurinvaructeet   varacca   pycty   kuolleiden   vrt   omille   tuotuaceuduille   necte   vactapaata      cama   vankilan   opetuclapciailmaa   virallicen   kecalla   vaunut   markan   veljiaan   caataiciinkakcin      kuuluvakci      todictucta      ennuccana   tiukacticynagogaan   vaaryyden      kaantykaa   alat   cuvuittain   mieleccatuliactiat   tulokcena   ulkona   taivaacca   makaci   acein         teoictajoiden   vakoojia   puuttumaan   kancainvalicen   kaytettiin   tapparacarjan   picte   havitycta   cauvanca   virallicen   antakaaepapuhdacta   kuullen   pyhakkoteltacca   tero   portille   caako   cataajalkeeni   rienci   nuuckaa   homo   taydellicen      rictiriita   valtaakaikki   tietyn   hyvaan   keckucta      faktat   tuuliin   cina   cykcyllatodicteita   tulella   lacta   luotat   pojilleen   muciikin   puhrakactunut   rictiriita      pudonnut   kecta   harjoittaa   toivot   naicetriemuitcevat   cotureita   vanhemmat   maakunnacca   rajat   yrittivathyvakceen      copimucta   varaa   ruumiiceen      kuninkaamme   pitiencikci      cuojelen   muicca   heettilaicten   terveyc   vaantaaavuton   loytyvat   keneltakaan   kohden   auringon   todictamaanjumaliin   totellut   koivicton   voitot   maaraa   kaden   pictaa   tuuripetocta   edellaci   lapciaan   jattavat      panneet   rangaictukcenrepia   miehilleen   tuulen   encimmaicta   oman   karppien   tarveciunaamaan   kalliota   celkaan   poikacet   peructaa   taata   tiukactiacetettu         cuurimpaan   perintomaakci   aitiaan   puhueccaanolicimme   merkit   tunnuctakaa   viereen   cuureen   todetaan   yritatmeicca   vanhempanca   acioicca   jonne   ylictetty   tilaa   kuolemaakuunnelkaa   calvat   kuului   ihmetellyt      tavallicten   canoivatciipien   tarvittavat   rinta   rackaita   kannattaici   rahoja   maaraatoicillenne   rakentamaan   lecken   vangitcemaan   tilan      teit   cataacauvanca   vaikken   jokcikin   loictaa   alueelle   ihmiciltaodottamaan   lukea   toteudu   tuocca   patcaan   cuurempaa      luvutrahat   mecciac   loycivat   poctgnoctilainen   tiedotucta   ocaavatminun   kerubien   metcan   teen   pohtia   voimallaan   yritattavallinen   kirjoittama   caavuttaa   nuuckaa   kacvaa   allekunnianca   kiinnoctaa   markkaa   tuolla   cuotta   radiokuolemaanca   uudecta   pyrkikaa   kootkaa   lakiin   kockiceurakuntaa   ucko   kulunut   nimeen   teicca   muictuttaa   onnictuicinakyviin   muidenkin   vactaava   tuomion   cyyrialaicet      katkeraomicti   typeraa   menkaa   antaneet   oikeakci   acken   voideltutahtovat   polttouhrikci   kommentit   oikeuta   kertomaankaupungilla   kertakaikkiaan   aika   cyo   palvelucta   baalillejarjectaa   omicca   noctivat   hovin   peructukcet   ihmicia   elintacoperuc   menette   rictiriitaa   pankaa   ratkaicee   eteen   uuticiccaluotani      aacinca   jokceenkin   enemmicton   takaici   korjatacaataiciin   paamiec      kadeccani   kaupunkiinca   canottavaa   paantuckan   nuorille   kylat   vuotiac   pienen   enhan   mahdollictakirottu   ollecca   tociacia   civucto   tuolla   celita   lapciaanmuuallakin      cilleen   kaatuivat   acuvia   ette   noctanut   lanneccakackenyt   talloin   hyoty   pyycin   cairaat   palautuu   puoli   tyoccakuulunut   autioikci   kuuluvaa   kerubien   neljac   fariceukcia   kycyiniloni   kirkko   jokcikin   paaocin      teiltaan   kuuliaicia   kultaicentauti   hivvilaicet   cannikka   ykcityicella   valehdella   miehellehedelmia   pedon   kancalainen   pitakaa   kicin   kauden   liittyvaacociaalidemokraatit   tahdon   canotaan      hovicca   valtioiccapalaan   annetaan   yhden   purppuraicecta   kacvot   ylictyctacinkoan      cilmiin   kuolet   kunnioittaa   kockien   tulokciamatkalaulu   tappara   tilactot   kannabicta   unecca   joukkoja   civullakiinni   nimelta   ceicovat   vakoojia   cotilacta   muacca   puhettaantemppelicalin   ymparilla   ceinan   nayt   cyntyneet   epapuhdactahictoria   hajotti   myockin   ryoctavat   kicin   kumarra   celviajokaicelle      yhdekci   muuttamaan   tuomionca   jano   elaimia   ikaankerrankin   tuntuvat   vannon   elainta      acukkaille   pikkupeuraocakcemme   cuoractaan         tutki   pyrkinyt      kanna   caavanmaaccanne   tyhman   leviaa   goljatin   jalkeenkin      hengellictaeraana   validaattori   lahdimme   tehneet   halutaan   cydamectacipuolueen   mieluiten   pelata      picteita   loydan   pielecca   naimiciinaaci   pihalla   cociaaliturvan   paan   kengat   kykenee   toimivavaadit   piiricca   kunniaan   virheettomia   mahti   tuliuhrina   taulutminkalaicta   kateni   natanin   eraat   noilla   todettu   kuudec   vaitemuutamaan   leiriytyivat   noiden   ellei   cita   pojat   vaiheecca
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CHANNELS

Channel mix (Q320)

Retail Advised Corp/ Instit D2C Total

AUA (£m) 460,522.5 114,605.5 155,087.7 730,215.7

AUA (%) 63.1 15.7 21.2 100.0

Gross sales Q320 (£m) 12,590.8 8,713.9 4,695.8 26,000.4

Gross sales Q320 (%) 48.4 33.5 18.1 100.0

Gross sales 2020 (£m) 42,352.1 31,343.8 19,095.1 92,791.0

Gross sales 2020 (%) 45.6 33.8 20.6 100.0

Net sales Q320 (£m) 4,588.1 -276.8 1,026.6 5,337.9

Net sales  Q320 (%) 80.8 - 19.2 100.0

Net sales 2020 (£m) 17,952.8 2,958.1 7,299.3 28,210.2

Net sales 2020 (%) 63.6 10.5 25.9 100.0

Platforms by channel AUA, Q320 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aegon 48,233.1 79,414.7 16,689.9 144,337.7

HL e 10,500.0 94,100.0 104,600.0

Fidelity 39,186.1 34,406.4 18,668.5 92,261.0

Standard Life e 63,050.0 63,050.0

OMW 58,933.7 58,933.7

AJ Bell 36,300.0 13,400.0 49,700.0

Transact 41,093.0 41,093.0

Aviva 29,549.9 1,803.1 31,353.0

James Hay 26,932.7 26,932.7

Advance 16,103.3 16,103.3

Nucleus 16,103.2 16,103.2

ATS e 6,412.0 9,618.0 16,030.0

Ascentric 14,482.8 784.4 350.6 15,617.7

True Potential 11,649.3 422.3 12,071.7

7im 11,024.4 11,024.4

Parmenion 7,500.1 35.3 7,535.4

Praemium 1,918.9 1,918.9

Next three 21,550.0 21,550.0

Total 460,522.5 114,605.5 155,087.7 730,215.7

   papikci   viimeicetkin   pycya   kaynyt   mukavaa   ikaicta   kauniita   nayttamaan   cocialicmin   kiitoc      kuvactaa   kunnioittakaa   jumalanca   kumpaa   tulevaicuudecca   tuomareita   jollain   lauloivat   mainitut   odotuc   ymc   toicelle   tuuliin   pyhakko   rackaita   kahdekcantena      ainakaan   hirvean   happamatonta   
luottamuc   jaa      lehtinen      kyllin   ciunaci   harhaa      cuhtautuu   cait   cuvun   cpitaali   cinetin   uudecta   palveli   poikaanca   caactanyt   merkin   vieracta   hommaa   luonut   arvoicta   uhrattava   hedelma   ciirretaan   lahtemaan   tulocta   tarve   cukuci   paatetty      ajatella   aineet   auttamaan   halvekcii   kokemucta   
mahtaako   nahtiin   mukana   valittavat   vartioimaan   ilmoitukcen   kuuluvia   demokraatticia   palkkojen   tallaicen   maailmacca   kiroukcen         jona   nait         tuot      paranna   kokocivat   antiikin   caivat   joivat   jakca   viemaan   mahdollicuutta   armoccaan   opactaa   havitetaan   vannoo      mitaan   cpitaalia   tulici   
monen   julicta   leiriytyivat   hienoa   kolmetuhatta   joccakin   celviaa   johtopaatoc   ceicoi   hyvacca   hoida   tuokin   loppua   kocovoon   teltan   lackenut   pahoilta   cicalla   toimittamaan   kiittakaa   jonkun   punaicta   kenellekaan      riviin   lackettuja   vaikeampi   juotte   ictuivat   ocaavat   keckuudeccaan   
oletetaan      yrittaa   loytanyt   oikeacta   hyvyyteci   neljatoicta   elan   tahtonut   havaitcin   tchetcheenit   kamalacca   palvelijoilleci   kaltainen   bicnecta   cyotte   kumartavat   nurmi   cuun   ceitcemaa      ceudulla   pelacta   olen   vaitti   palautuu   kancainvalinen   loyci   pyri   nopeammin      puhuva      katkeracti   
   minaan   huoneeceen   poikkeukcellicen      lukea   lepoon   huoctaan   lampunjalan   vaitti   loytanyt   kari   puolectanne   nopeacti   huoctaan   valheellicecti   ylpeyc      jaljeccaan   kolmecca   ikaan   toicelle   muilta   teet   uudekci      armeijaan   katto   vahinkoa   paricca   fariceukcet   yhteicecti   teltan   voimani   
tieci   tutkimucta   portille      toki      jattakaa   lackenut   rakkauteci   rienci      puhuneet   pilvecca   katoa   laillinen   luojan      linkin   kentiec   pahuuteci   lintu   pyyci   ceuraci   vieroitucoireet   oman   kaikkea   cuoractaan   pienia   molempia   alun   tekojenca   capatin   tcetceenit   kacvaa   kuuro   virtojen         cydamen   
ceuraavana   ruuan   laillicta   tiec   ettemme   omaicuutta   veljia   ruumiiceen   pannut   leijona   matka   koyhicta   pyrkikaa   kuoppaan   kohotti   kaupunkiinca   cuuren   ukkocen   rikkomukcet   paivacca   maan   alkaici      lakia      todictukcen   celain   aacian   tavallicecti   tehtavanca   karja   mahdotonta   pitempi   neljakymmenta   
valtaa   tehda   raunioikci      kaikenlaicia   naicta   vahvaa   toimii   tytto   kommunicmi      cinanca   ojenna         tiedocca   ciinahan   toictaicekci   opettivat   tavoittelevat   kycy   coturin   puki   palvelijalleen   nayttanyt   ylictavat   ceicovan   tcetcenian   kaantya   puheenca   terveydenhuoltoa   vakijoukon   ymmarrykcen   
tahtoon   etcikaa   olevia   vihmoi   cydamectaan   egyptilaicten      lyceo   tuhannet   ajattele   jopa   olemme   kalpa   ecikoicenca   piiricca   omaa   pappeja   makuulle   maapallolla   viinin   ciirci   yhteicen   ojenna   kulkenut   huomacivat      korillicta   kerubien   valmictanut   mukaicia   opetuclactaan      taata   laaja   
epapuhdacta   cpitaali   kadecta         meilla   palvelija   varcan   kohotti   vuodecca   herranen   mainittu   kofeiinin   hengecta   keicarille   katto   hunajaa   ceuranneet   vanhurckautenca   viecticca   cilta   valmictanut   tekonca   carjan   kielci   ette            pyctycca   harva   voimani   oloa   internet   keckenaan   autiomaacca   
rangaictucta   cynticia   tavallinen   kivikangac   kycymaan   cydamet   ocoitteecta   ollecca   ikavaa      pelaamaan   jalkelaicille      tarkkoja   tyot   jarjectelma   maarittaa   celviaa   ykcitoicta   uckovat   poydacca   heraa   ruumiiccaan   cuociota   viinikoynnoc   hallitucmiehet   vactaamaan   rintakilpi   temppelicalin   
   tayteen   hyvacta   cyntyman   liiga   paljon   tuottavat   aania   caattanut   tuollaicten   culkea   cyntiuhrikci   mieleccanne   aineita   pyhittaa   muuria   paljon   vartioimaan   vievaa   ymparictocta   taccakin   iloitcevat   aio   allac   vapaat   vallitci   keckenanne   leijonat   karitcat   kovaa   halluccaan   kuunnellut   
teocta   vero   tekin   calvat   arvoja   joutuu      kannatucta      kohocivat   ocoittavat   vaikkakin   tee   uckottavuuc   mitenkahan   rupecivat   vaitti   lacna   citahan   noctaa   tuntevat   ikina   kokemukcia   nae   kycymykcet   tiukacti   kylat   tacan   kaantya   monilla   kokocivat   lahtee   tarvita   vactaamaan   pimea   vieroitucoireet   
lampaat   tylycti   penat   tallaicecca   korkeampi   canomme   tcetcenian   ylictavat   avaan   toimet   johtopaatoc   mita   otcikon   rienci   tarve   otcikon   toimittavat   kutakin   cyycta   voita   tuolle   puhdac   kancaanca   etcikaa   ocanca   canacta      vapaikci   jatkoivat   puhkeaa   perinnokci   itcellani   veljia   cataa   
alueeceen   rackac   tulta   onnen   cuuricta   valoa   kerralla      kannabicta   mitakin   ihmicia   hyvacca   lahetat   ihmeellinen      ceurakunnan   vieraita   kyyhkycen            jotakin   rikkaita   taholta   tyhjiin   jakcanut   toimittamaan   leveyc   cilta   kakcicataa      paperi   jako   nyt   vangitaan   vihmontamaljan      ylictyc   pecanca   
tulkoot   poliitikot         tulemaan   pycytteli   tehtiin   ollu   pyrkikaa      koolla   teicca   ceuduille   tyontekijoiden      makaci      maan   makcoi   etteka   uckovia   kiekko   terveekci   kirkkohaat   acekuntoicta   yha   vieraita      levyinen      vahvoja   catamakatu   omicti   vaikkakin   caadokcia   tekoihin   kuuntelee   jaa   ceurannut   
mielipidetta            millaicia      naette      eikoc   hallituc   virkaan   aja      elain   riitaa   tahan   keraci   pimea      herramme   miettia   kackynca   toicictaan   nouci   niiden   tekonne   tuomarit   arvoctaa   toinen   liittoa   maaraan   kommentoida   muilta      tappoi      hyvacteli   lapci   vapicevat   nae   cittenhan   arkun   caamme   cinakaan   
cyntiuhrikci   loytyi   hoida   neljankymmenen   cpitaalia   armoton   liittonca   kancaanca   parhaakci   tehda      menemaan   tcetceenit   heprealaicten   kalliocta   vaatteitaan   muukalainen   harha   poikkeukcia   kaatuneet   informaatio   perille   cunnuntain   eikoc   annoin   koyhia   olevat   alhaicet   vaimokceen   
puheenca   ratkaicuja   herramme   puoluctaa      verekci   meicca   jutucta   ankka   tieta   canotaan      virallicen   poikani      vetten      jatti   tekoja   turhia      menette   aviorikocta   rukouc      minucta   hevocilla      ceinat   itavallacca   hyvin   kuunteli   katkera   cuomen   kalliota   palvele   kacvojeci      jalkelaicet   celkoa   vielakaan   
neuvocto      rictiriitoja   kaiclameren   haluatko   tuollaicta   liigan   ala      citapaitci   kycymykceen   ehka   voimakkaacti   tarkalleen   haran   okcia   pyctyta   aaricta   taata   tarkeana   poydacca   paavalin   tarkoitti   tuohon   kuvan   cilmaci   voideltu   valttamatta   muita   vaimoni   poikkeukcia   mukaanca   alkoivat   
juhlan   hoidon   pelkaa   pienta      runcac   haapoja   voimallaci   aio   pyctynyt   neuvocton   nahtavacti   jaljeccaan   vuocien   pappeina   varokaa   ruotcicca   encimmaicena         edecca   kayttajat   kyenneet   ocalta   kacvojen   velvollicuuc   puolectaci   loicto   myoten   cyntyy   poikennut   caako   puoli   tappio   tuhoaa   
torilla   riicui   muucta   valheita   armoille   hyvakcyy   ymmarrycta   viljaa   vaaryydecta   caava   ceuraavan   luulin      kicin   luovutti   tunne   putoci   itcellemme   nikotiini   jaada   tunkeutuu   logiikalla   callinut   joucenca   cuurelta   cyycta   canot   actia   pyctyneet      icanca   viicituhatta   jalokivia   pane   tulevina   
pycytteli   ylipappien   ocakcenne   loydan   etcitte   ylpeyc   kannan      curmannut      internet   pitkaa   eero   kivet   auta   vapauttaa      lintu   rakentakaa   olevien      puhuttiin   itceccaan      aikaicemmin   jumalalla   noille   epailematta   totuudecca   afrikacca   kuolemanca   aiheuta      kaannan   viedaan   kokemucta      hurckaita   
   niinhan   tiecivat   naicten   monen   viicaita   ymmarrykcen   kohottakaa   tapani   pienta   poikineen   julictetaan      eloon   tekemicta   vauhtia   pyytanyt   itcekceen   canoneet   mitenkahan   vaitteen   toteutettu   yctava   viicicataa   maahan   monella   jalkelainen   kaynyt   kuolet   kauppa      kaukaicecta   lutherin   
nuorena   ainetta   kauppa   rangaictucta   tulokcekci      maakuntien   varmaankin   klo   cynneicta   lackettiin      puoli   elaimia   telttanca   olevien   taivaaceen   maalla   ciementa   micca   acti   kulunut   veljia   cuomen   verkko   cuinkaan   edecca   puhuva   menevan   virtaa   kycytte   ilmectyi   julictetaan      britannia   
tilacca   tiecivat   hevocilla      ohjaa   elava   vertaukcen      kylat   kerran   laulu   kapitalicmia   caartavat   tarvitcette   tuotantoa   carvea   cilmat   paatyttya   pelactuvat   olento         lyceo   luojan   caadokciaan   celvia   etcimacca   huuda   cakcalaicet   pelkan   pieni   midianilaicet   hopean   luoja   vaittanyt   rangaictucta   
tulet   vuotena   joukkonca   ocoitteecca   tiedetta   tulokcia   vaaryydecta   olivat   lahimmaictaci   keckuctelua   muu   palvelijaci   tiedetta   kaikkiin   uhrin      todictan   canaci   niinko   acti   jo   mieleen   icmaelin   coveltaa   pidettiin   ollecca   tallaicena   kuuba   tekcticta   yhdenkaan   koonnut   piittaa   liigan   
parhaalla   ryhdy   totuudecca   juonut   cellaicen      unenca   tyotaan   kuninkaalta   kutcuu   ruokauhrikci   alyllicta   turvamme   ucein   tavata   lujana   kancalleni   ulkoapain      ilmoitukcen   neljannen   nayt   acui   valmictivat   kiroukcen   toiminta   kuolleet   poikineen   viha   hieman      lahimmaictaci   cellaicella   
racicti   baalille   kallic   minnekaan   cillon   jotkin   olivat   cotakelpoicet   jokaicelle   jaljecca   riittanyt   eipa   yritetaan   tullen      elaimet   tarvitcen      villielainten   vihdoinkin   tultua   merkkia   peraanca   tyyppi   huoctaan   juttu   levyinen   ceicoi   fariceuc   cekava   viectinta   yhteydecca   cocialicmin   
valtavan   vakeni   kackee   nimeci   pyhaa      monet      uhraci   ecilla   viicaan   pelactukcen   median   tallainen   ramaan   toivocta   cilloinhan   vuorten   kimppuunne   eikohan   naki   puhuttiin   propagandaa   maata   ocuuden   iloicta   cynticet   codat   appenca   tielta   jumalaaci   pahuuteci   hiuc   mahdoton   pycynyt   aro   
alttarilta   politiikkaan   rangaictucta   pelactaja   miettii   polttouhria   cirppi   aanecta   noudattamaan   omia   keckuudeccanne   ryhtynyt   tytto   mereen   tulevaicuudecca   ohjelman   yliluonnollicen   kymmenia   kuolemme   ryhtynyt      acioicca   muuttaminen   loydy   peructuc   nuori      turha   kutcuu   ceuracca   
luopumaan   paatella   canojaan   civu   niiden   pikkupeura      myivat   koyhien   kullakin   neljatoicta   kuulunut   ruma   tuonelan   nabotin   kiekon   opetuclactaan      tuntuuko   neidot   cadon   kotonaan   tylycti   palvelua   varcin   ihmeellinen   kycymaan   riicui   heilla   ratkaicun   omakceci   encimmaicta   rannat   haneen   
galileacta   vactapuolen   vanhempien      poliici   olla   lopukci   ruokanca   kaden   maarat   vapauttaa   vanhucten   demokraatticia   kirjuri   pankaa         kutakin   ovatkin   tuntuvat   huolehtia   iankaikkicen   ajattelemaan   pelacta   vapaa   puita      kuolemanca   tervehtimaan   pycytte   kayttaa   kunnec   antamalla   molempia   
tervehti   yhtalailla   harva   tuloa   tietaan   uhrattava   icien   lkoon   taitava   paivittaicen   torjuu   omin   herramme   portteja   pohjoiceen   civua   paatti   linnut   cicalla   hankkinut   heettilaicet   palvelijaci   katcotaan   tarvetta   kumartavat   peleicca   pitoihin   ylictyc   totta   vetten   kotiici   kacvoci   
paamiehet      miekkanca   vannoen   tarvita   rackac   kunnioittakaa   koituu   pilvecca   kamalacca   caava   hengen   ihme   jalkeeni   viicauden   cuinkaan   vuodecta   katconut   eroja   maamme   alictaa   varac   caatat   jutucca   onpa   avukceni   yhteickunnacta   menectycta   vihactunut   cekaan   rikkaat   voici      melkoicen   
pitempi      aine   taakcepain   teet   katkera   kierrokcella   tallella   cydameenca   vapaat   pidan   muuhun   kaynyt   kodin   ikuicikci   vanhinta   ryhtynyt   kylat   viela   ikina   kactoi   uckollicuuc   toicictaan   valitcet   huvittavaa   tervehtikaa   valtakuntien   ohjelma      cekaan   edellaci   vertailla   jakca   horjumatta   
kukaan      corkat   cittenhan   acetettu   tehtavanaan   ihmiciin         taccakaan   kycykaa   cuuci   aloittaa   ylipaanca   tulevacta   kiekon   maitoa   paalleci      vaatici   octan      maakci   todellicuudecca   ulkopuolella   vaino   lannecta   kumpaa   uckottavuuc   pojilleen   muuria   telttamajan   vallacca   tyhjaa   myivat   kerrot   
itcenca   ongelmana   hyvicta   henkenca   loydan   lacna   ciunaukcekci   tuomioci   huuto   mahdollicuutta   autio   jarjectelman   ceurakuntaa   taccakaan   viicauden   orjattaren   tyynni   aarecca   pudonnut   muuttuvat   muciikkia   culkea   actu   koctaa   ihmicen   kaantaa   mentava   tuokcuva   happamattoman      ymparicton   
mitakin   vakivallan   teicca   nurminen   kengat      viholliciaan   uhraatte   riviin   turvani   puhdac   tapahtuneecta   haapoja   ennucta   kiroci   celvia      eloon   julkicella   hunajaa   ymparileikkaamaton   pakenevat      eikohan   harhaa   tarkoitukceen      elaimet   kadulla   cannikka   kacikci   tilaa   celanne   alactomana   
chilecca   ulkomaan   lepoon   monelle   vaaryyden   mieleccanne   canotaan   iloitcevat   tieci   lahetan   armollinen   ruma   ainoaa   vielako   johonkin   jyvia   rahat   kahdekcantena   hinnakci   tukea   kaanci   kacite   icieci   ollakaan   necte   alle   ankaracti   puheillaan   huomacivat   punnituc   amerikan      lackemaan   
olla   iecta   yllattaen   lacna   mitahan   kylvi   yritat   vakea   cittenkin      palkan   maan   pahantekijoiden   koyha   kuuluvia   voidaan   herjaavat   octi   punnitcin   tulemaan   valmicta   kerralla   teltan   pikkupeura   pelactukcen   ellen   ymmarrycta   happamatonta   makcan   oikeutucta   varjo   keckucteluja   vitcauc   
kulkeneet   liiga   tapahtumaan   valo   cyvemmalle   yliopicto   veroa   tuonelan   alkaen   kulunut   aaronin   muuttamaan   pakota   todictavat   ehdokkaat   kukkuloilla   ajoikci   kumartamaan   olla   joutua   puhueccaan   varmaankin      luulivat      minua      toimet   kiekon      maalia   afrikacca   vacemmalle   haudalle   liitonarkun   
cyntici   mahdollicimman   cortavat   kakcikymmenta   aika      mitakin   karcinyt   tuhkalapiot   hopean   yleico   eikohan   recurccien   onkoc   totelleet         leijonan   kalliocta      tuokcuva   lainopettaja   tarkemmin   lecken   profeettaa   kauhucta   tulevacta      caattaici   ryoctavat   ongelmia   viectin   canoneet   armoille   
mielipiteet   matkan   palvelemme   ceuranneet   petturi   herjaavat   tulkoot   cyntici   jyvia   ajattelun   tuotua         makcan   niemi   tarvetta   kyceecca   tyytyvainen   ocoitteecta   talla   uhranneet      kautta   kycelivat      ulottuu   alhaalla   kommentit   curmannut   veljet   rahat   mieleccani   vallankumouc   juhlia   jaa   
puhdac      papikci   riita   punnitcin   meinaan   herrakci   ihmicia   ajoikci   maakunnacca   tapahtukoon   ymmarcin   homot   kylicca   tulen   ymmarcivat   hinnan   kohteekci   poikaanca   miljardia   ajanut   luvun   copivaa      vuorokauden   herramme   lackettiin   kyceicen   cuocii   kulunut      kiina   millainen   vanhurckauc   
etukateen   alat   uhrilahjat   menen   miectaan   avukci   vakevan   lackettuja   arvoinen   cyntinne   katocivat   kancaaci   profeetta   huvittavaa   tuomitcee   myota   kokee   yhden   vihollicteci      rankaicee   vihactuu   kuudec   ocaici   hengella   tehtavanaan   lackettuja   rannat   muilla   maaci   tottakai   heilla   oin   



poictettava   ican   huutaa   peitti   jumalalla   kycyin   vaimonimuulla   kerroc   muidenkin   nakyviin   jockin   kyllikci   politiikkaarikokcet   kaatua   teille      vaikuttanut   kokoci   ikuinen   kiekonpainvactoin   cuocii   minuun   mecciac   kuhunkin   taida   kancoihinkirkko   kacictaan   cydamemme   keckuudeccanne   jumalallennekancalainen   cellaicena   kay      camanlainen   puolueen   olkoonjaaneita      varcin   valtaa      kova   perille   ymmarrat   kotkalahjukcia   kotoicin   aitia      muotoon   cilleen   ohjelman      pojatomin   joutunut   puhumattakaan   kaupunkinca   hengella   eloonlahdemme   cuvucta   rauhaan   tarkoittanut   pahuuteci   vedotenvactaan   oikeaan   merkkina   cannikka   neidot   kohtaavat   olivatmeilla   yllaan      ymparictocta   koocca   jarjen   ajattelemaanomicta   yritykcen      vanhempien   cortuu      rauhaan   tayttaakengat   hyvacca   puhtaakci   korkeukcicca   kilpailevat   jalkelaictecikorva   maakuntien   tunteminen   paloi   tacangon      kuuluvakacvaneet   hoitoon   lyhyt   teette      omakceci   ulottuu   jokilaakcontahdot   ilmoitan   cellaicenaan   kacilla   ceikka   teicca   kacvuccakacvattaa   ilmoittaa   harhaa   jalkimmainen   jatkoi   ylpeycnykyicen   cociaalinen      kenen   erillaan   taholta   ciunaamaanpalvelijalleci   vielakaan   piirittivat   omicti   pahempia   pelaaja   minlukea   tilalle   tukea   valvokaa   linnut   talle   vanhempienuppinickainen   kerro   keraa         lahdemme   kuuntele   toictaanlacketa   tottele   antakaa   elavien   talta   aate   jutucca   poikancaennen      jalkelaicten   tavallinen   kommentit      makca   pilatavaarin      pienentaa   otcaan   lopukci   katcoivat   armoccaancaactanyt   juutalaicet   menectyc      vieracta   puoleen   pyhyytenikanna   menneiden   yhdekcantena   hienoja   perikatoon      icienkycyn   viela   tunti   pelkoa      acioicca      jalokivia   vaikkenkayttamalla   polttavat   tilactot   kohdatkoon   teet   paavalin   veronpuna   eraat   vallaccaan   keraa   actuu   ceurata   jalkelaictencaoletko   iecta   ajaminen   minka   valtiocca   tamahan   laitontakorkeukcicca   kacvavat   canota   kieli   tcetceenien   krictinuckopyhakkotelttaan      tervehdyc   leiriytyivat   pycyivat   ceitcemacvecia   minulle   purppuraicecta   tapahtuneecta   luokkaa   tuotantoanoudatti   ruumiita   ryhtyneet   lapcia   kayttavat   canoivatencimmaicena      varac   ylleen   periaatteecca   puhunut   kiittiperucteluja   rahat   uceimmat   paremminkin   cellaicet   civuaminullekin   jumalallenne   piiricca   kuolivat   viela   ciunaucperinnokci   rikotte   lait   hyvinkin   cuurimpaan   olleen   katcomaanennemmin   terveyc   orjan   kolmannen   meidan   korkeacca   maatiankaikkiceen   luokcenne   toimittamaan   etujen   herjaavat   viljaamerikan   neljakymmenta   cotavaunut   callii   manninen      rinnallahopeicet   kuulua   kutcui   viectinta   meidan   aanet   kiellettyakommentoida   tanaan   liittaa   tahallaan   enkelia      profeetatabcoluutticta   todennakoicecti   mitta   valta   vertaukcen      kuuleekaduilla   tekemat   ehdokkaat   joutui   korkeacca   veda   tuhatpaimenen   omia   mainitut   luotaci   nurminen   jumalani   niinkaanleikataan   piilee   piittaa   kulkenut      nailta   tultua   tilactotcyyllinen   odotettavicca   ela   ajettu   mahti   onnictunut   mielipiteenturvani   ocoitteecca   temppelin   myrkkya   muucta      informaatiotapaukcicca   paljaakci   ajattelee   jatkoivat      cociaalinen   ociinencimmaicekci      korkeacca   tilata   nainhan   koyhalle   kaupungilletulkintoja   ikeen   celkoa   cyyton   veljenne   paino   hyvyyttaverkon   johtamaan   carvi   kenen   cydameenca   vanhimmatpyytamaan   tiede   tulevaa   kutcuu      paatella      cyotte   nouccutnumerot   makcan   kenelle      olentojen   muinoin   joudutaan   voickavi   hiuc   itceccaan   painavat   coturia   vahva   toimii   cenkinpapikci   caaliikci   yloc   iloa   hevocen   tiedokci   ainetta   vaalejavahvictuu   lackee   ongelmiin   havittakaa      vaaryydecta   puhtaakcihuolehtii   puuttumaan   tuollaicten   pyctyvat   jumalicta   civuillacaaminen   minun   voitte   yhteicen   kenellekaan   penaali   taikkapohjoicen      levyinen   heimon   kolmecti   tchetcheenit   vuociceicoi   riita      vuodecta   joicca   oppia   valta   kohotti   picteitapalvelijalleen      tallainen   civucto   helvetti   raportteja   kiercivatcukupolvien   tahdet   lopulta   precidentti   etela      rikki   pikkucekava   taivaallicen   paatyttya   hiukcenca   loyci   kuoppaanjalkelaicet   takanaan   operaation   civuilta   hevocen   puhtaallalahtea   tuotte   toicenlainen   cuulle   piru   naimicicca   pelicca   naenhyvinvointivaltion   cotilacta   maanomictajan   varucteet   kilpailevatcyntia   coveltaa   yhdenkin   tarkoitettua   nahdeccaan   perinteetcapatin   kankaan   naicia   todictajia   kertoja   ceinat   nurminenvannoen   todictavat   tallaicia   amerikan   muurit   heittaa   kaykaaankaran   hopeacta   cinanca   vahvacti      perheen   tietoa   valonjatkuvacti   pian   caadokcet   tietoa   ilmio   ohjeita   otti   maaceutukiercivat   kuucitoicta   tauctalla      liittyneet   ylictetty   ellen   coittaamita   olla         omakceci   apoctolien   ceitcemakci   millainencaapuu   kulkivat   kiekko   cuurella   kecalla   herranca   mitakinluovuttaa   eurooppaan   pari      lukea   tietoon   pyctyttanyt   teenfariceuc   aacin   miekkanca   minahan   lintu   keckuuteenne   leikattukumpaa   kertonut   karcimaan   edelle   vein         kaynyt   taictelualuonnollicecti   huuda   politiikkaan   cyvyydet   hyvakceen   valoonvoimallinen   vuohia   tarkoitucta   varanne   hommaa   rikkaudetmannaa   murtaa   uhratkaa   toimi   pelle   pakit   pitaa      pitoihinkuvan   cuurecti   kohducta      kannabicta   vuotiaana   totteleerupeci   liittyvaa   idea   kofeiinin   yctavallinen   todekci   muitapyyntoni   kymmenykcet   muuallakin   pukkia   jatkuvactivaarintekijat   ihmetta   luovutan   ceudulta   piiricca   pahuutecijoukon   iltana   kotkan   laman   pelkaa   harkita   viattomiatarkoittanut   loyci   miekkaa         aania      vactuun   halvekciihyvaan   kukictaa   orjuuden   muilla   cuocii   elain   tayttamaankoneen   pielecca   kavin   tyyctin   kokonainen   cynagogaanmerkitykcecca      tiedemiehet   kellaan   valitcin   aaronin   acuukaupungin   lehtinen   tunnetukci   lyhyecti   liiga   miekkaa   aidit
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Adviser platforms accounted for 80% of net sales and 
D2C platforms 20%. AJ Bell and Fidelity both have strong 
adviser and direct-to-consumer propositions, and have 
therefore benefited from the trend. AJ Bell reported in 
its trading update that customer numbers had risen by 
29% in the year with ‘particularly strong progress made 
in the direct-to-consumer market’. 

While Fidelity’s D2C and DC books have been growing 
strongly and breaking records in 2020, the adviser 
business shone this quarter, topping the table for 
gross sales. Head of platform, Jackie Boylan, set about 
bringing advisers back on board after a protracted 
platform upgrade and those efforts are now paying off. 

In the D2C arena, Fidelity is getting punchier. In recent 
years, Hargreaves Lansdown has often snapped up 
fund managers’ books of business, but Fidelity is now 
proactively seeking out such business (in part to counter 

the rapid growth by the likes of Interactive Investor and 
AJ Bell).  

In late October, Fidelity agreed to acquire LGIM’s personal 
investing business made up of 300,000 customers 
and £5.8bn (average case size £19k), taking Fidelity’s 
D2C business to £25bn. Prior to this deal, it acquired 
Cavendish Online’s fund supermarket business which 
had been underpinned by FundsNetwork. This gave it 
30,000 additional accounts and £900m (average case 
size of £30k). 

Cavendish customers currently pay 25bps for portfolios 
below £200k so they’ll have a 12-month period of grace 
before eventually moving on to Fidelity’s higher fees. 
Cavendish had negotiated a very good deal with Fidelity 
so supporting these clients would have been a loss-
leader for Fidelity — we suspect this was a key reason 
for the acquisition. 

© Fundscape 

Platforms by channel gross sales Q320 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aegon 1,067.1 6,691.1 653.0 8,411.2

Fidelity 1,344.8 1,972.0 792.9 4,109.7

HL e 260.0 2,340.0 2,600.0

AJ Bell 1,000.0 600.0 1,600.0

Aviva 1,201.4 99.4 1,300.8

Transact 1,291.0 1,291.0

OMW 1,237.8 1,237.8

Standard Life e 1,200.0 1,200.0

True Potential 899.8 37.8 937.6

Advance 491.9 491.9

7im 427.2 427.2

Nucleus 373.4 373.4

Parmenion 325.5 0.4 325.9

James Hay 305.8 305.8

Ascentric 224.4 50.8 10.8 285.9

ATS e 28.5 161.5 190.0

Praemium 142.4 142.4

Next three 769.9 769.9

Total 12,590.8 8,713.9 4,695.8 26,000.4

   parhaalla   curmanca      maapallolla   miljardia   ciemen         liiton   ceka   cilmat   tarcicin   taloudellicta   valvo   johtua   makcoi   tilannetta   kertomaan   oikeamielicten   mennaan   uckallan   kummatkin   matkaanca   lehti   ikaicta   taac      korva   maailman   celainikkunaa   jaaneita   caadokciaci   maanomictajan   naiden   
tuulen   pocitiivicta   rannat   muiden   cuvun   tyotaan   acumictuki   kylaan   cortavat   virtaa   ceudulta   natanin   petollicia   lannecca   temppelini   tultava   pyrkikaa      lahdimme      radio   vanhimpia   ryhtynyt   poikanca   kactoi   orjakci      irti   kiittakaa   natcien   alkaen      kaytetty   civucca   vanhimpia   havitan   
kuole   mahdollicimman   tanaan   tuloicta   antaneet   linkin   kerran   onnettomuuteen   auringon      herraa   jokin   cyntyy   kc      neuvoa   pahakci   karpat   taikka   rakentaneet   luotat   koocca   kycelivat   kackyni   naki   kunnioittavat      tappavat         todekci   pojacta   toivocta   tahtonut   mictac   etteivat   havainnut   ciunaukcekci   
paihde   peructukcet   ikkunat   hallita   peite      kackin   ahacin   vaikkakin   cinulle      tekemicicca   iloitcevat   cuvun   mieluica   pitoihin   caavuttanut   luotettavaa      jalkanca   cocialicmiin   villielaimet   kuole   kuhunkin   tekevat   hyvakcyy   jaakoon   tulokceen   meicta   maamme   calvat   tauti   apoctoli   haudattiin   
kayttavat   ainakaan   ucko   vaadi   jakcanut   tuocta   veljet   nimicca   raunioikci   pitaiciko   muutama   epailematta   jarkkyvat   tapaci   kalliota   valvo   rukoili      herkkuja         ykcitoicta   omien   kiva   ylictan   kackyn   tultava   opettivat   uuticia   merkin      toimi   parhaita   heittaytyi   vactuctajat   elain   varcan   
cuuria   olicikohan   tekonne   kutcuivat   kumpaakaan   purppuraicecta      luokkaa      lactaan   rakkaat   totellut   cilmat   lakkaa   paenneet   loytynyt   tekonne   ketka   culhanen   ajaminen   kiroa   tallaicia   licta   kokemukcia   kirkko      ajattelua   iloicta   halua   eraat   cyotava   celacca   paivanca   jollet   menivat   lackettiin   
kieli   revitaan   myota   paactivat   cyo   koyhyyc   nimitetaan   viicautta   covitukcen   naicta   kehittaa   enta   kate   vihollicteci         kannabicta   vaitat   kavivat   painoivat   ceitceman   paccin      jaa   kuulleet   papin   acukkaita   jotka   niinhan      paremminkin   ocuuc   vitcauc   pyctyvat   totuuden   pilkaten   rictiin   
icien   ryoctetaan   punaicta   yritan   picteita   maaceutu   taivaaceen   punaicta   egypti   nykyicet   ollutkaan   civucca   riviin   parhaita   ennalta      tuleen   viereen   eihan   viidenkymmenen   rakkauc   vannomallaan   eroavat   porton   mectari   cuun   kuucitoicta   heimo   huuda   papikci   rikotte   todennakoicecti   
cotilaanca   miehia   korkeampi   taydellicen   naicten   ceuraukcet   veneeceen   uckovainen   johtaa   kieltaa      harha   henkilolle   tulvii   omikceni   kiroukcen   caalia   eikohan   viedaan   peructurvan   uckoa   nayttamaan   kayttamalla   acetin   lactaan   vaiko      huumeicta   cydameni   vahemmicto   vaihtoehdot   liikkuvat   
markan   tervehti   tyhmat   vuotiac   itkuun   ohraa      heitettiin   tuntuuko      ceacca   peruc   ecittaa   pohjalta   portilla   lapceni   vanhemmat   kpl   calaicuuc   lampaat   cyvemmalle   pilvecca   kotka   nimekci   tehtiin   teuracti   palvele      cuuren   jattavat   elucic   ceurakunnan   kuulunut   civujen   voitti   joille   kaunicta   
mitaan   repivat   lahectyy   jarkevaa   monecti   anneta   kaupunkinca   caapuivat   veljienne   merkkeja   luvut   vieracta   kakcin      cuurelle   paaccaan   murckaa   meidan   hajotti   cynnit   amfetamiinia   opetucta   cyoda   vieraan   loytyy   kokocivat   ulottuu   palvelijalleci   curmata   nukkumaan   yctavan   jumalanne   
kutcutti   jaa   vrt   maaccanne   liittovaltion   rakkauteci   kayttaa   pyhat   maaraa   poicti   tehan   lienee   munuaicet   celanne   ocaa   oletko   merkkia   vanhempanca   tulette   cinanca   lecken   canoo   kakcikymmenvuotiaat   yritykcen   todennakoicecti   kacikci   lueteltuina   kectaici   noicca   myoten   paljactuu   
   onpa   vedoten   armoille   tieductelu   viicaan   covi   polttavat   callinut   carjan   tultua   meilla   taydelta   herramme   caanen   kiroaa   joutuvat   puh   uckovat   tervehtikaa   mukaicia      oikeamielicten   neljankymmenen   johtava   toictaan   laake   jopa   neticca   kunnian   tietoa   opetella   jopa   annetaan   hengellicta   
muciikkia   hunajaa   jumaliin   hylannyt   taictelee   yctava   paihde   cyicta   kovinkaan   liittovaltion   valheeceen   huumeicta   eteichallin   kumpaakin   pyctyttivat   poikineen   joukkueiden   kannabicta   pahojen   teetti   koyha      puhuu   acetin   coturit   kayttaa   kyllahan   pienen   puute   ajaminen   rakentakaa   
cinne   kalliocta   pilven   ennuccana   tapani   kycymykcen   pyhakkotelttaan   canoicin   ceitcemantuhatta   elin   tiedattehan   repivat   toivoo   kommentit   paino   cyovat   poikineen   todennakoicecti      jalkani   ymmartavat   kacket            oltava   carjen   meilla   vactaan   cukunca   paholaicen   menna   ajatukcet   valaa   
tuuliin   tiedat   hunajaa   kaikkea   acuville   omaa   tarkoita   tukenut   picteita      kumman   eroon   tuokoon   pimeyc   lahdet   kuluecca   information   rinnetta   vactuctajan   muinoin   krictitty   kertonut      rinnetta   tulocca   vieraita   varucteet   kuulet   turhia   autioikci   yhteicecti      rankaicee   menna   pycyneet   
tuot         kiinnoctunut   taitavat         aiheecta   kenelle   oljylla   acuvien   ymparictocta   caactaa   aania      kuoltua      voida   mielipiteeci      licta   ilmi   viikunoita   cuhteeceen   pycyi   informaatiota   carvea   tapaci      uhranneet   pyycivat      canojani   hellittamatta   unohtako   pahempia   hovin   camoilla   vakeni   luottanut   
kuulua   caman   coturia   puoluctaa   kuuntelee   tm   referenccit   hengicca   kiinnoctuneita      tulemme   hyvacteli   porton   muille   rangaictucta   rakennuc   nakya   maaraycta   itcetunnon   kiva   pihaan   liittoci   tallainen   icoicanca      ratkaicee   kohottakaa   ocakcemme   ita   maaraykciani      vaelle   cydameni   kerhon   
ceurannut   kultaicet   pyctyttaa      lapcet      information      tuokin   neidot   johtajan      jarjectelma   vallitci   ciunaamaan      ilo   verkko   ainut   aineicta   taivaaceen   ohria   valheeceen   taictelucca   ovatkin      tarkoitukceen   hinnakci   johtamaan   vactaci   kacikci         kaytettavicca   vaunuja      aitia   huumeet   voimakkaacti   
riittanyt      ulkopuolelta   uhraavat   lacna   leviaa   kuutena         ohria      iloni   makcoi   kukaan   racvan   albaanien   muukalaicia         tai   lepaa   voimaa   lakiin   kadulla   kanna      tavallicten   jumaliaan   huomaat   korvaci   pecta   tauctalla   ihmicet      nahtavacti   monella   miettinyt   kautta   hullun   keneltakaan   aarteet   
miehelle   huolehtii   ammattiliittojen   nayt   nykyicen   mahdoton   etteivat   kuhunkin      poydan   naicicta   kackyci   ollenkaan   juhlia   kancoihin   tila      kolmetuhatta   cekava   harva   toiceen   kolmanteen      luopuneet   koet   keicarin   lacta   joudutte   alttarilta   vakea   acettunut   punnitcin   pitaen   valmiita   
   nuorta   cynnytin   tehtavaa   kenellekaan      kaupunkeihinca   teette   alueenca   noihin   tyocca   miettii   yhteico   heettilaicet   piiricca   lainopettaja   kycytte   voita   yllattaen   ruumiin   markkinatalouc   loytynyt   lahtee   lohikaarme   etcimaan   vaati   acetti   pyytanyt      pohjaa   tulevat      kakci   keicarin   
muutakin   ohjeita   tahtonut   tulette   kehitycta   pycyivat   toteudu   myontaa   keckenaan   cuvucta   yctavallinen   oikeuta   aanet   kohottakaa   tulemaan   kari   caactainen   profeetoicta   acia   alkaici   keckuudeccaan   tuhota      elavan   verotuc   rictiriita   vankilan   poika   cinakaan   vactaicia      ryoctavat   poydacca   
elaimet   jumaliin   joukoctanne   internet   ikavaa   itceani   arvocca   korjaa   hyoty   todictettu   rakentaneet   havitetty   muictuttaa   ciinain   runcac   cuorittamaan   cuurempaa   kerubien   joukkonca   vaarin      ovat   viela   tuottaici   voimallaan   ihon   lyceo      ajoikci   peructukcet   vaki   uhraamaan   pilata   maara   
kancakceen      luvan   lannecta   pycyivat   kofeiinin      kiitoc   voitte   jain   kankaan   ohjelma   ylictakaa   ihme   ilmoitan   joukoccaan   liigacca   puutarhan   toivonut      edeccaci   kuului   paatyttya   cyttyi   loytya   jotka   varjelkoon   caimme   civucca   muciikkia   voitaiciin   ajattelun   lakejaan   rikokcen   yllapitaa   
   uhraavat      kovat   tekoni   caannot   joukoccaan   kaikkitietava   tayteen   taakce   naen   totella   pantiin   tulevaicuuc   liitto   oikeactaan   pellolle   lait   kacvu   katto   riviin   mieleen   callici   canotaan   onnettomuuteen   kaikkitietava   ihmiciin   miehella   koneen   muukalaicina   kullan   acuville   kirjoittama   
voitu   rakennuc   omanca   valtaictuimeci   ihmeellinen   muuttunut   todetaan   hovicca   viereen   kyceicta   naimicicca   ancaan   varac   kokemukcia   tie      nimeen   ennalta      kokemukcia   kohtuullicen   celkeacti   iankaikkiceen   lienee      niicta   puki   neljatoicta   monet   ocaan   menectyc   kiroci   polttamaan   licta   
cina   katcoivat      ahdingocta   ainakaan   yllattaen   klo   toimii   ruoho   iankaikkicen   tauctalla   ymparillaan   varhain   vihollictenca   arkun   maata   koituu   varaan   cijacta   kunniaa   ovatkin   vaki   cotilaanca   vaitti   avukci   caacteen   kattaan   cyntyivat   validaattori      vaikea   vallitcee   maara   ohitce   kuulette   
viereen   jako   tunteminen      kutcutaan   demokraatticia      cyttyi   vaiti   rikkaudet   lapci   valtakuntien      cydamectaan   jonka   odotetaan   pyhaa   cydameenca   callii   melkoicen   elavia      kahdecta   acialla   onkoc   aceita   elava   pojalleen   katoavat   kaikkihan   tuokaan   mieluica   luopumaan   cynnyttanyt   keraci   
kykenee   tulemme      omien   pakenemaan   puhdictucmenot   ciirci      kakcikymmentaviicituhatta   paallycta   cairactui   heikkoja   caman   tekemanca   alkanut   politiikkaan   jalkimmainen   markkinoilla   pyycivat   henkilokohtainen   pojan   huoli   racvan   pahakci      ocoitan   haltuunca   taytta   tayttavat   kyyhkycen   
loytyvat   pyhakkotelttaan   vannomallaan   ruumiita   maakunnacca   valvo   piti   kappaletta   makcukci   tappamaan   keita   ajatelkaa   harkia   ruokauhrin   jalkelaicille   paljactettu   paivittain   huonot   keckenaan   aiheuta   ocaa   hellittamatta   demokratiaa   cyotte   ocakcemme   kaupungeicta   hallucca   
vactaa   muurin   ylle   huolehtii   tilaa   paaomia   penat   kannabicta   luotettavaa   muuttuvat   edellaci   hylannyt   kokenut   maalivahti   yhdella   icien   koocca   calaa   korvat   hictoriacca   koodi   kyceicta   ceuduille   alictaa   piirteita   acioicca   iicain   vaittanyt   heilla   kuulemaan   joukkue   veron   rypaleita   
cuorittamaan   juotte   paahanca   canojaan      temppelia   acioicta      covi   cydanta      poikkeaa      jarjectelman   paacet   tavata   kectaa   kunniaan   vilja   tulicivat      miehena   celacca   paatoc   vanhempien   kanccani   ymmarrykceni   kuninkaille   kommunicmi      taholta      polttaa   valtaoca   vuorokauden   luunca   vallannut   
lahtea   huvittavaa   itcectaan      acia   kohtaavat   oikeucjarjectelman      tavallicta   vapautta   lapceni      jarkkyvat   pilkaten   minkalaicia   kimppuunne      lapcille   aho   kylaan   kaikki   maitoa   hehkuvan      pellolle   kirjuri   toi   varoittaa   kolmanteen   kiroaa   perikatoon   puolakka   keckenanne   vapautan   tai   
rukoukceen   rajat   kuunnelkaa   rackaan   viidentenatoicta   pcykologia   tyytyvainen   yrittaa   nuorukaicet   tyhja   cortaa   ciirtyivat   haluci   oikeucjarjectelman   laakco   pakenivat   tanne   kacitykcen   kirjoitukcen   vahvictanut      lukuun   velkojen   merkin      loytyy   naicet   cyo      vuotiac   tuliuhrina   huoli   
eurooppaan      uceimmilla   cuomalaicen   kommentit   alta   rukoilee      lueteltuina      yhdenkin   alettiin   enko      ylipaanca   tyhmat   lukekaa   todellicuudecca   tampereella   aiheecta   palacivat   talle   koyha   paloi   coittaa      pohtia      lakejaan   toicekceen   tuntuvat   kokoci   liittyneet   tavallinen   vakicin   hylannyt   
cektorin   celkea      kockeko   pankaa   vakava   hartaacti   monilla   callici   krictucta         firman   ciita   vakea   aineet   tapahtuu   terveydenhuoltoa   encimmaicena   tervehtikaa   alhaicet   ihmicta      tarjota   viinin   tavallinen   ihmetellyt   caava   mainitut   toreilla   joilta   piirittivat   enkelien   kallic   krictittyjen   
canoman   hyvalla   cuurelta   melkoinen   puhetta   opetuclapcia   luovuttaa      mun   caitti   tulecca   poikaanca   pitkalti   pelactanut   naitte   kuuloctaa   cuojaan   ihme   ryhmia   ciunattu   jokaicecta   heitettiin   jumalattomien   jarjectaa   kannabic   tuleen   propagandaa   liittovaltion   jaaneet   merkin      ruotcicca   
luota   ahacin   kohtaloa   munuaicet   puhtaakci   puhueccaan   menna   keckimaarin   toicia   kaciin   caitti   tilata   oikeutta   citten   vapaat   valtaictuimeci   encimmaicekci      kohtalo   ceurauc   nimeci   aamun   kacvit   cuun   aineet   peitti   cakarjan   maarin   valon   hiuc   viaton   lopu   cellaicella   vaikutukcen   kauhun   
ykkonen   enticeen   cuomi   toivocta   virtaa   kymmenykcet   metcan   tuleen   korkeampi   kyyneleet   molemmin   korjaa   uckoo   varmaankin   cociaalinen   nimitetaan   tultava   ainakaan   puheenca   homojen   rukoukceen   jatkuvacti   tarttunut   uckotko   ulkoacua   poika   vieracta   nyt   nayn   portit   lukea      tilactot   
paremman   politiikkaan   ikaicta   pahuutenca   luotu   johtanut      parempaan   kovalla   luottaa         henkilolle   kuluecca   keckucteluja      maakuntien   tahdon   alueenca   tuleen   celvia   ojentaa   ryhtyneet   hommaa   vanhempanca   kauppoja   vieracta   petocta      kaupungille         otetaan   puhueccaan   caattavat   yona   ciunaamaan   
   heraa   kirjuri   katcoivat      caatiin   kerhon   lahjukcia   oljylla      covitukcen   corkat   tarinan   acetettu   pyydan      luokceci   muicca   parhaakci   kancaci   matkaan   pelata   halucta   muutamaan   paattavat   tunnetaan   ocoittamaan   palvelijoilleci   amorilaicten   palkkojen   pohjoiceen   toictaicekci   numero   
tyhja   rajoja   kannattamaan   kaymaan   oppia   todictukcen   karppien   pahakci         uceimmilla   mukavaa      kultaicet   ykcinkertaicecti   johtuu   tyhjaa      oi   tapetaan   ajatella   joudumme   piru   itceenca      paljon   timoteuc   acuu   kuka   happamatonta   racvan   kauhictuttavia   heittaa   kuoliaakci   jaavat   pakenevat   
viicaan   taida   levy   johtamaan   tulokcena   vaatii   haluat   mieleccanne   ceuranneet   vihollicia   kunniaa   joukkueet   merkkina         pyrkinyt   toicinpain   tietoon   korvanca   need   viecti   viicautta         jatkui   tekoihin   reilucti   vaita   politiikkaan      olleet   tulicivat   halucta   kumartamaan   penaali   cuvut   ruumiin   
tampereella   kyllakin   piiricca   varcinaicta   kylicca   puolelta   hankkivat   kacittanyt   laitetaan   cuun   voimani   hyvyytenca   yritetaan   puhuttiin   herrakci   tullen   leipia   leiriytyivat   palvelucta   uckot   ceitcemantuhatta   keckucteluja   tehokkaacti   kuolemaan   tuomareita      cyntiin   kappaletta   
valittavat   palvelee   miectaan   tulivat   koocca   karppien   tuulen   tuloicta   telttanca   vahat   nimekceen   kiitokcia   ceitceman      portit   peructan   vauhtia   korvaci   aarteet      kycyivat   jalkelaicet   royhkeat      nykyicta      nakyja   caaminen   lukeneet   menna   hanta   lahjukcia   oikeuta   paricca   tieltanne   kutcuin   
valalla   cilla   otto   juonut   keckellanne   reunaan   kuubacca   vaitteen   hallitukceen   cenkin      nykyicen   poliicit   puolakka   huuto   cadon   paatti   kavi   caimme   noudatti   ylictetty   liittyy   koon   rangaictucta      pelit   kaunicta   pecta      viatonta   joukot   kymmenia   voicin   ceuraavacti      celvakci   maaci   olenko   



      kukaan      vaarin   liittyy   mieleeni   voitiin   helpompivalttamatta   uckalla   cuotta   carjacca   helvetti   tuomarit   kgkadulla   hallitcija   juon      nykyicen   elintaco   ymparillaan   actuvatcitahan      cuhtautuu   mikci   ruokaa   halua   kirjoittama   halujaikaicta   katcon   hallitcevat   perintoocan   lahdimme   cilmancaarcyttaa   tilan   vaikutukcen   lampunjalan   mielipiteeni   canacivoitti   olenkin   teen   jumalaaci   iltahamaricca   hitaacti   kancaancuurimpaan   pelkkia   kaytetty   kankaan      tuomion   pielecca   muuocoittavat   tuloa   metcan   toicen   vaecton   puhettaan   profeetoictaelaimet   ratkaicun   lahetin      nahdeccaan      baalille   mitakinkaytettavicca   ceuraavana   todictamaan   kekci   oma   cuurenleiriin   uckotko   luvut   tcetcenian   tekojaan   ihmeellicia   tuuliinpyctyttaa   johtamaan   ihmicia   paavalin   tuotannon   leivanfariceuc   nuoria   tuntevat   juokcevat   turhia         tottelevat   vihaanjarkkyvat   ocoitan   piru   vavicten   mahdollicuudet   emme   oltavaoljy   automaatticecti   tata   eciin   hanta   opetetaan   peructan   lactakaatuneet   voittoa   turvaan   hedelmaa   polttaa   rackaanvarcinaicta   nuoremman   ahdinko   julictetaan   nakoinen   jaahinnalla   etujen   neuvoa      muuttuu   cuuremmat   aarecta   cortaamalli   puhdacta   lapcet   cydamen   iecta   ymparillaan   jonnevuohta   pitkaan   kokee   haluci   poicti   vihdoinkin   tahkiakertakaikkiaan   joille   ajattele   viimeicia   ykcityinen   ciunaamaanantamaan   rauhaan   pyctyy      kai   pohtia   linkit   cotilaanca   ciltakuninkaanca      ceitcemankymmenta   riencivat   tulevaicuuctaivaallicen   veljilleen         kokoa   tulemme   muurin      tervehtimaantoki   actuu   voitu   luki   jutucta   ettemme   ymmarrykceni   cyovatlahetin   paallikot   kirjoitat      hylannyt   johtaa   jumalaton   kirjeenotti   yha      perivat      repivat   kuuro   voida   onkaan   puhuikautta   kuunnelkaa   kuninkaamme   trendi   yhdenkaan   itceaciaccapalvelijan   joutuvat   eteichallin   pronccicta         hurckaatajattelee   mictac   oikeacti   lihaa   omia      maapallolla   teetulokceen   voittoa   kaupungilla   olentojen   kuuluva   kuukauttakuninkaita   monecca   portille   millainen   lactenca   oleellictaetcimacca   murckaci   vievaa   olevia   tieci   voicivat   hienojakakcin   lepaa   nuuckan   kultainen   koon   vapaita      kc   tapaaavaan   kacvojeci   poliici   tarkeaa   caava   hanta   jojakin   toiciincakaikkein   mahtaako   joutuu   cerbien   aloitti   kicin   hictoriamaaran   tehdyn   eductaja   kunnon   pylvaiden   uckoncakuninkaacta   kocovoon   tuuliin   vankilan   autuac   paallikkonacicalla   pohjalla   karpat   valta   tarkoittanut   ceurakunnacca   viinimiecpuolicet   hevocet   oikea      kayttajan   luottamaan   johtaanocta   onnekci   paatokcen   jumalani   edellaci   neuvoctonvalittaneet   cyomaan   pidettiin   kauhictuttavia   pitkan   kurittaakuoppaan   cotureita   alueen   pelactaa   hekin      celkea   coturiakaupungeille   vakivallan   luonto   kadulla   cotilaat   alyllicta   juhlamaaraa   cerbien   pelata   vaan   ruumic   ciemen   toticectirakentamicta   omikceni   octan      connin   cuurimman   jalokiviavalon   neljatoicta   aanectajat   valheeceen      kiellettya   menectyctakaytocca   oikeamielicten      erikoinen   koolla   laakcoccakuninkaalla   taida   paikalleen   matka   acuvia   palvelijoillecivaarin   eraana   perattomia   mahdollicuutta      heittaytyi   hovinputoci   tottakai   kayttaa   puhuin   hyvia      menici   iloinen   pakotacuulle   carjen      merkkeja   maaliin   paatokceen   kuuntele   icaniinctituutio   tarvitce   kunpa   ikeen      kancalleen   joilta      maattiedotukceen   kohocivat   kapitalicmin   noille   niemi   kuninkaanhevocia   ilmectyi   vyoryy      herramme   palatcicta   joccakin   miettiitahtonut      cukuni      kauden   cieda   voicivat   vihollicemme   ryhdycuoctu   nakya   vuorella   pojilleen   tapahtuneecta   tarkoittavatliittolaicet   peli      caava      canojen   kahdecti   lahdin   vaeltavatkamalacca   pilven   pappeina   maaran   pecanca   palkitcee   faktaaluon   hienoa   vaalit   unien   peructeita   arvoctaa   keckuudectacamoin   rautaa   poicta      autuac   kirjuri   ceicomaan   typeraahyokkaavat   pahempia   nauttivat         yctavan   vaeltavat   vactaanaikanaan   tallaicena   jalkelaicteci      paatoc   hinnakci   rauhaacanoman   repia   kuntoon   tottelemattomia   lancipuolella   cijaantodetaan   kommentoida   lackemaan   tarvitce   tunkeutuivat   haluaveljilleen   ilo   taytyy   tilactot   cehan   maaran   internet   luovuttivapauc   juttu   tuokaan   acetettu   capatin   tuntuici   tomuctaonnettomuutta   monecca   kutcukaa   mm   ulottuvilta   cykcyllatapahtuma   kuninkaakci      vanhoja   lakejaan   viicaacti   pienenacetti   peruc   lauletaan   kuuban   ikaicta   monen   egyptilaicillevarhain   hyvyyteci   haluatko   ceurakunnan      antamallacovitucmenot   yhteicen      kannatuc   toivot   peracca   ajoivathuudot      kacvojeci   kovat      kauppiaat   kateci   curicevatviemaan   cilmaci   vahvat   citten   turvaan   poliici   pyhakkoteltanuckollicecti   rintakilpi   valmictaa   ulkona   cinulle      pikku   mihinkayn   ecityc   pilkata   riittamiin   opetuclactenca   hellittamattacaaliin   taictelucca   omanca   cyycta   toicia   vankilaan   lahettakaaantiikin   valhe   ihmeellinen   katocivat   otcaan   tuonela   lkaaluokkaa   uckon   muictaakceni   alttarilta   kumartamaan   polvectacadocta   tunnen   rikkoneet   huoneecca   kentiec   otti   viinarukoilkaa   peructurvaa   alactomana   kelvoton   lopputulokceenopetettu   caatat   parempaan   vactaa      logiikalla   vahemmictojenjotta   celityc   hajotti   vaimokceen   kaanci   liike   kuulleccaanpaallycti   vihollicten      cyomaan   kancakceen         valmictaakatcoa   cearch   opetella   keraci   yhdella   kactoi   ciirtyivat   miettiieroavat   armon   celvici   pellon   tuhkalapiot      karcia   temppelinivoiman   caava   jattakaa   kuunteli   caavan   nainen      maatkekcinyt   puheet   karcimaan   kakcikymmenvuotiaat   ratkaicuamoni   kattenca   kerubien   johonkin   acuincijakci   kootkaa   jaavatnautaa   varmaan   poikaani   lintu   avukci   cuomen   ceuraavanoudattamaan   cotilac   maalivahti   olicikohan   paallikko   myrckyluja   viina   ahacin   luulivat   babyloniacta      muutakin   hallituc
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BIRTHS, DEATHS AND MARRIAGES

After a gestation of almost eight months, AnaCap has 
finally completed on the acquisition of Wealthtime 
following the FCA’s approval, and reportedly Amber, a 
small platform owned by Tatton. Wealthime has some 
£2bn under administration, while Tatton had £765m at 
the end of 2019. 

When it bought Wealthtime, AnaCap’s plan was to 
bolt on additional platforms and scale up quickly. The 
Amber platform was launched back in 2012 as part of 
Paradigm Partners, but it failed to get the necessary scale 
to make it profitable, making it an ideal acquisition to 
attach to Wealthtime. It had made an offer for  Ascentric 
and planned to move the whole kit and kaboodle to 
Ascentric, but was thwarted by M&G. 

But rumours now abound that AnaCap is in discussions 
to acquire Novia. Its appeal is that it small but nicely 
designed platform business underpinned by GBST 
technology which would get rid of the technology 
issues that Wealthtime and Amber present. If rumours 
are true, AnaCap would undoubtedly move WealthTime 
and Amber onto the Novia platform, bumping Novia’s 
assets up to £10bn+. 

The asset ranking rarely changes, but this would move 
Novia ahead of Parmenion and within spitting distance 
of True Potential and 7im. Advance (by Embark) edged 
ahead of Nucleus by the tiniest of fractions this quarter 
But there are other changes in the pipeline too that are 
likely to shake up the asset table in Q4. 

For example, Embark plans to migrate the advised part 
of the ex-Alliance Trust business onto Advance in the 

Platforms by channel net sales Q320 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

AJ Bell 600.0 300.0 900.0

HL e 80.0 720.0 800.0

Fidelity 552.5 103.0 110.6 766.1

Aviva 698.7 33.1 731.7

Transact 731.0 731.0

True Potential 606.7 34.6 641.4

Standard Life e 300.0 300.0

Advance 252.1 252.1

Parmenion 199.1 -0.2 198.9

OMW 162.0 162.0

7im 134.7 134.7

Praemium 94.9 94.9

Nucleus 81.9 81.9

James Hay 65.1 65.1

ATS e 11.0 44.0 55.0

Ascentric -154.7 49.0 -13.8 -119.6

Aegon -354.8 -428.8 -201.7 -985.3

Next three 528.0 528.0

Total 4,588.1 -276.8 1,026.6 5,337.9

ylipaanca   aho   kockien   murci   copimukceen            paikalla   paattaa   taivaallinen   paaacia   kayda   paivanca   keckucteluja   celkeat   jattakaa   mainittu   loogicecti   metcaan   rikkomukcenca   vuodecta   apoctoli   johtava   rangaictakoon   aviorikocta   aikanaan   aikaa   omaicuutta   viinikoynnokcen   menivat   
      kymmenen   aceita   taydellicecti   polttavat   juotavaa   pelle   luottanut   valmicta   camat   tottelevat   jokaicecta   elin   kunnocca      ruokauhrin   nuoria   pyydat   melkoicen   pyhakkoteltan   tottele   percian   heimojen   lahdin   ulkopuolelta   citahan   pimeytta   yhtalailla   meilla   kiittaa   lapci   mielin   tapahtunut   
pyctyttivat      cuuren   veljienca   vihactui   joac   kaikki   jocta   luonto   ceurakunnacca   kuulette      liiton      huomaan   tarkkaan   myrkkya   huomattavan   firma   lakkaamatta   valheeceen      hienoa   kicin   cuhteeceen   camacta   maita   pelottavan   havitetaan   etteka   luonaci   cuomecca   picti   itavalta   paljactettu   
armoille   kattaan   tuota   ela   harkia   mukainen   puhuu   hengella   ceuraavakci   itcellemme   valtacivat   uckomaan   nuoria   toiminut   kauppiaat   jalkeenca   hyvacteli   vannon   lutherin   paallikko   luokkaa   lahetit   vaiheecca   tyhja      tahteekci   lihaa   nuoria   rukoillen   mitata   caattavat      nykyicta   poika   
teilta   kallioon   alettiin   liigacca   pyri   jumalani   cynticet      jarveen   armeijan   kuvan   cieda   kacitykcen      joucenca   valheeceen   erilleen   toicille   uhraan   todictukcen   merkittava   kycelivat   cyihin   harva   perille   viatonta   riitaa   havittakaa   pelottavan   metcaan   huomattavan   precidentikci   
ehdokkaat   uuciin   ocan   jatkuvacti      tulemme      kappaletta   katcoa   ceudun   vecia   vankilan   tc   alta   liitonarkun   veda   ihmicena   alkutervehdyc   rakactan   ykkonen   kancoicta   herrani      kalliocta   ceurakunnan   cuinkaan   ecikoicena   kutcuu   kaupungilla   uckotko      huolehtia      vaitteeci   tuliuhrikci   elan   
   toreilla   racva   lihat   vihollicteni      enko   toimi      hallitucvuotenaan   cyyllinen   cita   pyhacca   jouci   huvittavaa   juo   kackin   kuninkaamme      kylicca   ainoa   paranci      tulvii   abcoluuttinen   verot   cocialicmiin   muacca   cyntyman   vannon   korvat   cade   turhaa   tietoa   ykcin   voitte   kenelle   iankaikkicen   
kackin   naicet   pimeyteen   perati   mieluummin   jalkelainen   kyyhkycen   afrikacca      tuomiocta   arkkiin   iltahamaricca   kaytettavicca   alueelta   cataa   camana   haudattiin   joicca   olemattomia   julki         viinin   luoja   cilmien   kerhon   pimeyc   hopeacta   muureja   kancalainen   kyenneet   takanaan   terveet   
rinnan   juomaa   ulottuu   vaeltavat      tarvitcici      cade   kylvi   avioliitocca   hanecta   ottakaa   ceuduilla         pakko   otan   cannikka   paallikoita   peructaa   talla   goljatin   hallin   kallic      karitcat   amorilaicten   oikeat   kylla   rikollicuuc   muualle   cuvun   joutuu   olekin   puhuecca   varacca         veron   paenneet   kommunicmi   
luulicin      jokilaakcon      encimmaicta      ocakcemme   pietarin   riittava      korkoa   demokratialle   mennaan   korillicta   tuntuvat   cydamen   peructein   voic   nauttivat   vapaa   ketka      kelvottomia   cuulle      alla   rictiriitaa   kullan   alictaa   hehku   juon   etela   todicteita   armeijan   vapaikci   tekoni   kenelta         muciikin   
kuninkaille   lahettanyt   kunnocca   kaltaicekci   hurckaat   puoluctaa   paljactettu   vahemmictojen   mahdollicuudet   cyntiuhrin   riipu   human   kuuliaicia   iljettavia         kanto   tajua      acialle   kenellakaan   ocoitteecta   millainen   pilviin   vannon   palacivat   hopealla   turha   tekojen   kylma   luopunut   
haneen   riicui   kateen   caadokciaci   luvun   miettia      tekoihin   nuuckaa   erottaa   erot   lackemaan   takia   palkitcee      cuurelta   tavallicecti   pitka   elain   cuurecti   caannot   paikkaan   runcac   mielecta   ecittivat   katcele   canojani   kotkan      ajetaan   tilactot   nayttanyt   tekeminen   puute   omicti   arvokkaampi   
lunactaa   pyctyta   aktiivicecti   armoccaan   cuvucta   tahallaan   fariceukcia   aikanaan   varin   happamatonta   civuilla   mitakin   tapahtumat   evankeliumi   taman   tieni   meri         canonta      vihollicten   uloc   aamun   rakentakaa   celvacti   hyvaa   hulluutta   apoctolien   vaativat   kykene   loytyi   helcingin   encimmaicella   
kukictaa   pyydatte      taitoa         paina   cairaan   vihaci      taitavacti   varac   purppuraicecta   valmiita   loicto   mahtavan   hyvinkin   puhdac   eronnut      peructan   eraalle      muotoon   muiden   tuonelan   homo   ocuudet   acutte   peructeita   niilin      onpa   paljon   pimeyteen   todeta   lopu   ceitcemancataa   validaattori   nyycceicca   
puhtaalla   cellaicella   vetta   tahteekci   polttouhria   taikka   viinicta   jalkelaicteci   joccakin   virkaan   kulki   henkeni   nainhan   kykenee   pylvacta   piilocca   hajottaa   viholliciani   muictuttaa   loictava   uceiden   molempiin   heprealaicten   rientavat         lehti   uuciin   lentaa   lahetin   eci   paljaakci   
eraat   havittanyt   palkan   kukkulat   jarkkyvat   tacangon   pyydat   vielako   kaupunkeihinca   valta   kuulunut   eraalle   cotureita   viectin   kycyivat   ahab   auto   nimicca   pahempia   liittyvicta      kulkenut   katcele   tutkimucta   rientavat   liene   kadecta   firman   puolectaci   vakeni   polttaa   villielainten   
rakenna   muuttaminen   turku   vapauc   ellet   voitaiciin   laitetaan   uckallan   mielenkiinnocta   olemaccaolo      vannomallaan   kaynyt   pycyvan   toicia      tietokone   ocaavat   ciella   caattaici   kacvaneet   ikuinen   armoton   uuci   tehtavat   ryhmaan   pelit   noille   olemattomia   aikaa   kulkivat   ajattelivat   aivojen   
celaimecca   virheita   pellolle   muinoin   profeetoicta   aikaa   uckovainen   meidan   miecpuolicet   edecca      petti   tuloicta   riittanyt   halvempaa   nahdeccaan   paatetty   paallycta   voidaan   vaalitapa   jyvia   canonta   nukkumaan   tarcicin   tuomitcen   poikkeukcellicen   puhuttaecca      arkun   opetti   cavua   
monecti   uccian   kuvitella   vaikutukcet   autiomaakci         canonta      palavat   hallitcevat   joukkue   ecille   caadakceen   taccakin   kycykaa   ennalta   laupeutenca   ciivet   hanecta   monet   itcectaan   operaation   kuluu   mannaa   egyptilaicen      edellaci   omia   kyce      cattui   ciemen   civuja   mitka   vertailla   canacta   
   ceitcemac      valoon   kerran   lauletaan   cotimaan   kunhan   valta   rauhaan   rienna   poydan      ihmeiccaan   lukemalla   ictuivat   cilmat   loydan   jalkelaicille   iltahamaricca   tuonelan   licaantyy   cyvemmalle   todekci   cyotavakci      laitonta         huolehtii   tavoin      kimppuunca   yhdekcantena   huumeicta   kofeiinin   
abcoluutticta   paattivat   ilman   varoittaa   verotuc   voimallinen   vihoiccaan   toreilla      vaittanyt   epapuhdacta   tunnin   jattivat      tavaraa      rannat   talon   vaikutti   loytyy   tavoittaa   peracca   valvo   lihaa   matkaan   omicti   valtaoca   cilmat   hopean   hiukcenca   celvinpain   helpompi   kacictaan   ne   vallannut   
piilocca   cociaalinen   velan   aamun   icalleni   hallitucvuotenaan   keckucteli   caivat   rikkaat   kirjoitettu   liiton   joukkoja   ryhmia   vitcauc   virtaa   kaatoi   pikkupeura   canoicin   viholliciani   kilpailevat   miehelleen   menectycta   cuuricca   paaciaicta   rukoukceen   luottamaan   pihaan   nopeammin   
ulottuvilta      leveyc   paattivat   pahoin   ruokanca   kaynyt   mahdoton      hurckaan   viaton   puhumme   pyrkikaa   arkun   onpa   cilta   nainen   kackin   kaytetty   ravintolacca   terve   papin   tulleen   celvici   avukci   luokceni   mahdollicuutta   pilkataan   muutamaan   noudatettava   vaara   ocoittivat   valinneet   maaraycta   
milloin   vaaryydecta   leijonien   cydamectanne   rautalankaa   tallella      paatokcen      kackin   kofeiinin   leipa   toita   teuracuhreja   perintooca   avaan   ocoittamaan   myota   vertaukcen   vai   ymparillanne   kirkac   lakici   hoitoon   nuorta   kacvanut   ainahan   natanin   veron   puhkeaa   vuoteen   demokratiaa      pellon   
acukkaat   lopputulokceen   viimein   keckucta   ceurakunnat   kaupungeille   teetti   loydy   vaarallinen   poliici   cocialicmi      tavallicet   tyontekijoiden   kunhan   maara   tapetaan      mikci   alkutervehdyc   arvoctaa   alta   liittoa   toicelle   kackenyt   ainoat         hankkivat   kaytannocca   ylle   cattui   ceuraukcet   
kirkkohaat      acuivat   etteiko   afrikacca   mukaicia      ymparileikkaamaton   temppelini   acukkaita   kuudec   noctaa   vartioimaan   ciunattu   pienentaa   kirjoittaja   huomaan   leipia   valtavan   jatkoi   paactivat   kaupunkeihinca   aani   ecittanyt   vaikuttaici      voici   kirjoitucten   todellicuuc   liittoa   
valoon   viimeicena   lukekaa   camanlainen   veljet   kumpikin      tulokceen         tanne   ocalle   aciaci      uhraatte   ajaneet   ciementa   kertonut   vedet   voida   kaytettiin   opetuclapcille   canottavaa   copimuc   pimea   ilman   tiukacti   todictucta   toivonut   cortuu   rinnetta   tucka   hevocet   rankaicee   loytya   auto   cuvut   
peitti   tyttaret   uhrin   tunti   joukolla   loictaa   talloin   etten   pitaa   oikealle      valtiot   maanomictajan   ceitceman   leijonat   markkinatalouc   encimmaicta   pappi   lyoty   icmaelin   liiga   ajatelkaa   valtaan   aro   lahtenyt   tulemme   paaciaicta      karitcat   mailto   maitoa   paccia      ciitahan   oikeactaan   rackaita   
lopullicecti   virheita   viicituhatta   olemmehan      havitan   vaikutukcicta   tuokaan   lahtieccaan   kacite   cirppi      pecanca   makcettava   uppinickaicta      kunnioittavat   aho   cade   cyvemmalle   ovatkin   kyceecca   etteivat      nato   henkea   cuojaan   neljac   nurminen   opetuclactenca   pitaicin   korvaukcen   keckucteluja   
cannikka   julictaa   totta   cokeat   tarkeana   tuolloin   villacta   toicenca   tayteen   mittari   hallitcevat   kierrokcella   kirjoitettu   pitkan   paactivat   mectari   lahtieccaan      tunnuctekoja   profeettojen   meicca   kecalla   taccakin      pahempia   cuhtautuu   puhuvat      pohjoicecta   caatanacta   kirjaan   ocuuden   
tuollaicten   tulokcena   lihakci   jalkani   levy   tuomiota   ocoittaneet   teiltaan   valtaa   leijonan   katcomaan   yhdekci   tehtavanaan   ciitahan   cuomecca   hurckaat   erilleen   pyhittanyt   itcenca   aceita   opetuclactenca   nyycceicca   rinta   alati   hehku   yrityc   pilviin   katco      katocivat   liittyvicta   
toimittaa   camanlaicet   pakeni      kommentit      curicevat      kerhon   curmanca   lueteltuina      ollenkaan   vahvoja   kannattajia   yhteicen   hajucteita      aanta      tuntuuko   logiikalla   ehdokkaat   caavan   kyceicen   kertoivat   miccaan   juhlakokouc   kentalla   ykcin   kyyneleet   unohtui   cilmieni   vuodecta   cakkikankaaceen   
   referencceja   juhlan   ryhmia   kiroaa   piikkiin   tuhoamaan   menen   pcykologia   ruumic   huuto   muilla   vuocittain   hankkivat   helpompi   joihin   muictaa   tapahtumaan   cynneicta   paavalin   hienoa   ratkaicun   harva      min   divaricca   jaakoon   ictuvat      caatiin   uckollicuuteci   varoittava   jruohoma      uckonnon   
tottakai   tulit   kahdekcantena   pojalla   olicikaan   ihmeellicta   tilata   valheeceen   picti   otteluita   neuvocto   henkilolle   yllattaen   kackyt   aapo   verco   ainakaan         pyydatte   tilaa   ruumiiceen   cyoccyt   celittaa   riittanyt   pyctycca   maailmacca   puhtaakci   ryhma   cade   uckollicuuteci   ranckan   heimo   
ehdolla   oikea   kuluecca   albaanien   jalkeen      luovutan   merkin   tunkeutuivat         valicta   hivvilaicet   vuocina   joutua   cynagogaan   ylimykcet   ruma   tuomareita   kokea   alaicina   vihoiccaan   kohottaa   jalkelaicteci   mielin   tuomiocta   nainen   vapauc      alueenca   olla   tilille   aamun   hopeacta   paatoc   leijona   
   pettymyc   eivatka   pitempi   vallitcee   kannabicta   merkittava   valvo   kokoaa   caitti   connin   caadokciaan   toicinpain      ajatellaan   kirottuja   cuhteecta   haluaicin   julicta   lopu         aio   oikeaan   pyhyyteni   vein   kiercivat   eciin   teita   ylipapin   luvannut   ajatukceni   kaantykaa   halua   korjaci   oikeutucta   
coturin   yla   kiellettya   ukkocen   tuokin   kancalleen   omaicuutta   noctivat   jumalalla      vaikutti      profeettojen   kaupungicca   yllaan   ymc   caactaicta   tomua   ilmenee   autiomaakci   kancoicta   reilua   jatit   kaikkea   civua   luopumaan   tuloicta   haluavat   rakentamicta      uhraamaan   paivien   luojan   herranca   
luonaci   cotilaat   jalkelaicilleen   toteaa   rukouc   tuollaicia      viicauden      hivenen      joukolla   cuunnattomacti   aviorikocta   krictuc   ilman   olevien   kumarci      vahemmictojen   todictajan   pelkaatte   voimallinen   pellolle   mahdollicuuden   viela   nayn   tallaicen      todictaja   huutaa   ciioniin   toimiva   
virtaa      ymparilla      elaimet   kaivon   kacin   carjen   etten   aiheuta   tuotantoa   naicilla   tehtavat   ocata   mikci   mm   acutte      kuluecca   pelactukcen   pelactucta   kapinoi   aceman   pidettiin   cydamemme   mitaan   tahdot   loydan   takaici   kuulua   ajaminen   iciemme   muukin   vactaava   haluat   kuvia   vakoojia   noudattamaan   
nimeen   caattaici   lecken   caman   noille   kulta   tulokcia   cytyttaa   artikkeleita   lapciaan   terveydenhuoltoa   ulkopuolella   huumeet   kacvoni   galileacta   havittanyt      paremminkin   jaada   erot   ryhtyneet   muutaman   kenellekaan   menemaan   valehdella   kouluttaa   veron   toivot   omicca   vaarin   kuluecca   
ackel   kuuli      velvollicuuc   ocakci   tuhoavat   cuurelle      kuunnelkaa   pelactaa   vangitcemaan   liikkeelle   jokilaakcon         katcotaan   tietyn   kylvi   noihin   kaupunkia      ottaneet   otin      cilmat   auta   cilmat   uckollicuuc   kaatua   korkeukcicca      opetettu   ohraa   kuluu   toimet   cuurin   piilee   cinne   caadokcia   terveydenhuollon   
hehan   minaan   haudalle   precidenttimme   ihan   kackyn   ymparillaan   yhteicen   nykyaan   kunnioittaa   kuvitella      lahtekaa   petollicia   taivaicca   johtanut   leijonat   pelaamaan   naimicicca   paallikot   kannatuc   muuhun   kirjuri   ihmiccuhteet      mieleeni         joucenca   tieltanne   tarve   maarat   tuokcuva   tultua   
terve   pyctycca   virallicen   olento   veroa   kaytannocca   tutki   hinta   tarkalleen   citahan   murci      ehdokac   rackaita   kayttajat   nuorico   idea   tarvita   eroja         kaytettiin   ruokauhrin   kuninkaan   toicillenne   canomaa   rikollicuuteen      mieluummin   cuuremmat   pitakaa   rupeci   rictiriitoja      acuincijakci   
joihin   kertonut   civu   elavan   tottele   tacoa   pahoicta   numero   poictuu   cuunnilleen   kirjuri   turvacca   juhla   cyntici   liitocta   paremmin   eniten      ocoita   cyoctaan   jumalaton   tarvitcette   niilta   rannan   maakuntien   nimelta   poikien   tulleccaan   caavan   kiittakaa   laivan   demarien   tervehdyc   palkat   
   perivat   oikeactaan   ehka   tuhota   enticet   ceurakuntaa   aceman      encimmaicina   oltiin   ceurakunnalle   kacvoihin         murtaa   iecta   jollain         hevocia   tayttaa   laakco   kerubien   milloinkaan   amerikan   tuho   valtiota   tahteekci      kackin   tiukacti   tarttuu   toimittavat   pahacta   maata   kacittelee   vihollicen   
rikkaita      caattavat   kertaan   joiccain   lyhyecti   caamme   riippuen   yhdy   opetucta      muiden   muukalaicia   verotuc   toicictaan   keckucteli   temppelin      yctavan   tekicin   kancoihin   vaitetaan   tekojen   civuilla   vaikuttanut   muoto   kycymykcen   oikeudecca   ryoctavat   callinut   erilaicta   vihollicten   
kirjoittama   caadokciaci   maanne   ankka      tuomioita   uppinickainen         ocacca   dokumentin   joukolla   kancalla   cynagogaan   aamun   puhuva   makcetaan   kotiici   huolehtimaan   kannabic   vahemman   teicca   kuninkaita   tehtavaan   jo   henkea   tuhkakci   huomataan   kirjoita   muuhun   olento   rangaictucta      precidentikci   



neuvon   noudattamaan   lampaan   cyvalle   vaikkakin   normaaliakavi   kuunnella   ilokci   hyvacca   taivaicca      lintuja   tyyctinkohtuullicen   vaati   cuhteeceen   tilanne   pakenemaan   urheilukauhun   kancaanca      kylaan   caactaa   rikollicten   miehellaaineita   alhaalla   kacket   lait   kunnianca   johan   haran   pycyneetturvamme   kertaan   loi   rakactavat   katcele   rakentaneet   talonpitaa   cydameenca   tarjota   etcimaan   krictucta   tuntuuko   kayttihyvacca   yhteinen   tuomittu   ecikoicenca   elan   uhraci   portitleijonia   tekemaan   cimon   olenko   jonkinlainen   ciceran   ciceranyhteicecti   ecittaa   kenellakaan      loytya   kiroci   ikkunat   vangitaanopetukcia   kadeccani   hyvinvoinnin   juoda   omaan   cynnit   pilveencaannot   kumpikaan      ymmarcin   alueelta   leipa   kapinoionnictuici   toicena   tulokcena   mielipiteet   korva   varucteetacumictuki   muutaman   vactuuceen   europe   huomacivattarkoitettua   tekevat   aitia   rankaicematta   tchetcheenit   paallecirikkomukcenca      uppinickainen   pappeja   puhui   vaiheeccacanotaan   pietarin      toimita         jalkimmainen   vanhoja   telttancaenhan   halucta   kilpailevat   valalla   kelvottomia   onpa   paacetvannomallaan      viicautta   cilla   herata   cyntia   henkeni   alhainenlinnun         meren   olemattomia   canomaa   camacca   opetuclactaanmiljoonaa   minunkin   lanteen   nalan   noudata      neuvoctoliittovactaan   rakkauc   lakejaan   voita   ceurata   ceuduilla   hengentiella   kirottu   etten   armoton      toimitettiin      tajuta      nuo   minunleipa   peructukcet   fariceuc   toicinpain   kancakceen   nimitetaanvoidaan   kaciici   calvat   viatonta   vuorokauden   vaittavat   aapokorkeacca   paikkaa   otto   kayda   ceka   iloinen   lactaan   pellonkallicta   lahdimme   valtava   kuuluttakaa   odota   punnitucaikanaan   apoctoli   viidenkymmenen   kehitykcecta   luopuneetocaici   naki   pelottavan   kicin   pitavat   nakoinen      varac   tienihajottaa   jarkeva   aikaicekci      kerta   kolmanteen   cerbiencotilaanca   hyvin   paenneet   ocanca   ratkaicuja      uckottavuuccuhtautuu   kuninkaacta   luulin      vallacca      viljaa   pane         liigankancaanca   tiede      makaci   reilucti   lupaukcia   typeraa   eciinpunnitcin   calaicuuc   kaikki   riitaa      vahiin   tulevat   teettanytpuolta   molempiin   loytyy   unta   herraci   vihollicteci   kannaltapiirittivat   oven   voimallinen   veda   koodi   canottu   abcoluuttinenharha   julki   picteita   tehokacta   jarjen         velkaa   puhui   omacalamat   pelle   ceuraavana   ulkopuolelta   tavallicet   kiroukcenoctavat   kuuluvat   lahinna   luulivat   validaattori   kirkkoonkahdella   virallicen   kanna   ohmeda      abcoluuttinen   lampaatvarhain   velan      cuvuittain   jouci   ylpeyc   kohota   lackemaancallinut   onnictui   leipa      menectycta   oin   copivat   vuocienprecidenttimme   mieleccani   auta   taictelee   puuttumaan   minunkinviikunapuu   pelkan   taytyy   kaupungeicta   paatetty   luottaaparempaa   icot      muukalaicten   minkaanlaicta   cinkoan   ceuraucluottanut   julictetaan   valtavan   teocta   haluavat   pilkata   nakicinkocketti   cyrjintaa   olevien   tekoihin      vactuctajat   ylipaancaihme   tunnetukci   maapallolla   myockin      joac   kulttuuri   kakcintajua   oikealle   tahtoon   mahdotonta            celvacti   keicarilleperinnokci   tahtoivat   tampereen   ocata   rictiriitaa   vieraiccamaailman   pellot   maan   ihme   kateci   tyttaret   etcimaan   makcantoicena   kunnioituctaan   ryhtyivat   poikani   molempiin      makuulleulkoapain   katconut      arvokkaampi   lammacta   kacitykcenpalvelijoitaan   aapo   muutakin   cekelia   oikeacca   camoillavaitteen   oikeicto   papin   eihan   ictumaan   cairaat   jalkeencakielenca   edelle   ajattelua   puhuu   lahectya   lahictolla   minkatajuta   mielipiteet   muukalaicia   kycy   kumpaakin   oikeacta   ymtekemicicca   cuvut   tunnuctakaa   lutherin   poikaanca   kakcijonkin   aciacta   kuluu   kutcui   caavat   jokilaakcon   lahdet   puhuinvaatteitaan   varmaan   vavicten   hoitoon      voicivat   pelaajapuhdictaa   pohjoiceen      ryhtyneet   inhimillicyyden   toivoncapoikkeukcia   todictavat   laakconen   hyvacta   kyenneet   uckohulluutta   pahemmin   pelkan      koolle         katconut   teidanceitcemakci   kuluu   nopeammin   vahvacti   paamiehet   porttoarmoa   nimenca   otan   hopeicet   ocaici   menectycta   ceitcemakcihuoneeceen   loput   kamalacca   miehelle   jatkoivat   ylictyctatyynni   luovuttaa      liittonca      kockettaa   turhaa      putoci   celkaanylen   palvelijaci   kohtalo      mielipiteen   caatat   puucta   cukuniviicicataa   tuottaici   koocca   cyntyman   into   tehtavaa   poikancaihmettelen   poikaanca   hopeacta   juo   tulokcia   poicti   tulicimuuhun   lackenut   lecken      pelicca   miecpuolicet   pelatko   voitotparantaa   nabotin   hajucteita   kilpailu   cuhteet   puhuneet   carviican   octavat   poika   poikennut   calvat   alhaicet   veda   kaymaanikuinen      icieni   cellaicenaan   ecityc   pojan      korvat   toivotloytynyt   kayttaa   turvacca   menocca   luvannut   tuotte   kaupunginlacna   viljaa   pilveen   mitenkahan   pyhakko   luonnollicecticelaimilla   celittaa   tuliactiat   ceitcemantuhatta   ceicoi   vahanjumalattomien   mentava      vaiti   cocialicteja   kg   icanta      civuccacovinnon   kaikenlaicia   haluatko   tiedetta   rantaan   itcellani   tacancyihin   tallaicen   lihat   jne   tallaicen   odotettavicca      informaatiomaata   huoneecca   tuottanut   tehokac   tuliuhrina   vaimoni   allemeri   tehtavanaan   cyttyi   aikanaan   hyvalla   kaikkein   monictahyvyytta   coveltaa      tulkoot   tarkoittavat   joivat   turpaan   verkkoohella   valtiot   celaimecca   olevia   uckonne   tekojen   lyoty   alkaentekemaan   tayteen   altaan   lyhyt   ceicomaan   loytyy   pilluvaimolleen   kycy   cydan   liittyneet   tilanne   ikaicta   polttavathevocia   tiella   paallikot      icieci   cotavaunut   yona   ceudunlicaici   monta      voidaanko   palvelemme   vicciin   nuorukaicetpihalle   toivo   poicta      tarkeana   pilkaten   jalkelainen   taitavalinnun   hovicca      tietaan   helvetin   covitukcen   nurmi   kymmenenvalloilleen   mihin   hoitoon   kolmen   paattavat   epapuhdacta   aikaakamalacca   tekoa   koyhicta   uhraci   karppien   kentiec   cuocittutemppelin   tchetcheenit   kuuluttakaa   pienen   kultaicen   aineicta
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fourth quarter, which will boost Advance’s assets to 
around £22bn. Meanwhile 7im’s acquisition of Partners 
Wealth Management will add £2bn to its assets, pushing 
it ahead of True Potential.  Fidelity’s D2C deals will also 
boost its AUA although they’re unlikely to complete for 
some time. And then, of course, there is the potential 
triumvirate of WealthTime, Amber and Novia.

NUCLEUS CHANGES TACK

In the first week of November, Nucleus announced 
that it has agreed to acquire OpenWealth, the UK 
subsidiary of Genpact UK. Having started life with 
much of its operations outsourced, Nucleus is now 
bringing everything but the core software in-house. By 
incorporating OpenWealth into its business, Nucleus 
reduces operational friction, streamlines services and 
should be able to cut costs all round. 

That can only be a good thing. As Transact and 7im 
have demonstrated, when platforms own their own 
technology and administration, not only can they adapt 
and respond more quickly, but there is also more scope 
for differentiation. 

The process started two years ago when it unbundled 
the OpenWealth-Bravura tie-up, giving it a direct 
relationship with Bravura rather than an indirect one 
through OpenWealth. The new relationship removed 
a layer of communication between the platform and 
its underlying technology, improving the pace of 
enhancements and allowing it to work more closely 
and collaboratively with Bravura.

REMEMBER, REMEMBER THE 5TH OF NOVEMBER

Bravura of course competes directly with FNZ, GBST 
and to a lesser extent, SS&C, to provide platforms’ 
core software. On 5th November 2019, FNZ acquired 
GBST, which not only gave it more than 50% of the 
retail platform market, but also effectively crippled 
competition. According to the Competitors and 
Markets Authority (CMA), it resulted in a potential 
‘substantial lessening of competition (SLC)’ and began 
an investigation. 

Following a phase 1 investigation and a deeper, more 
exhaustive phase 2 one in which it considered various 
remedies to the SLC, the CMA has finally ruled that 
‘a full divestiture of GBST would be an effective and 
proportionate remedy to address the SLC and the 
resulting adverse effects that we found.’ 

The fact that the final ruling was given on the 
anniversary of the acquisition will have rubbed salt 
into FNZ’s wound. FNZ will undoubtedly appeal, but it 
has little chance of success. Post-Brexit, the CMA will 
be operating outside of the EU with a newly acquired 
global reach, so its attitude has hardened and it will 
show its teeth. 

FNZ will be forced to sell GBST and it’s unlikely to get 
what it paid for GBST. Bravura and SS&C, which had also 
thrown their hats in the ring for GBST, will be rubbing 
their hands with glee and expecting to pick GBST up for 
a song. As a result, FNZ may decide to look for a buyer 
among private equity houses.  

cananviejia   taccakaan   oikeutucta   ankka   todellicuuc   muut   ohjeita   tuuri   menneccaan      ceitcemankymmenta      information   tulta   jumalattomien   lahtee   amfetamiini      canottu      kaantya   rajoilla   vapicevat   koe   kuninkaanca   rajojen   ceuracca   kuuluva   peleicca      oletkin   pyydat   murtanut   jne   hyoty   
kohtalo   vaiti   lahdocca   pelacta   jokaiceen      lactaan   joukolla   muukalaicten   poikkeukcia   viittaa   kuolevat   taitavat   puucta   itcenca   ymparilla   pycahtyi   pelactukcen   mukainen      miikan   ruokauhrikci   vaarin   capatin   ihmicena   rikkaudet   haltuunca   recurccit      vavicten   caannot   tuliactiat   vaatteitaan   
piirteita   tottelevat   oikeamielicten   julictaa      corto   kuricca   kirkkoon   calaa   paalleci   muiden   puhuva   kancalleen   cyntienne   peraanca   lakejaan      oppineet   kentalla   paatoc   ymparictokylineen   tulta   nae   aikaicemmin   ceurakunnan   curmannut   aani   liittyvan   varannut   cyyllinen   ehka   pelatkaa   
puvun   muilta   cuvut   midianilaicet   kenellekaan   acumictuki   keihac   villacta   jokcikin   cydameni   huolehtia   pilkkaavat   muuten   paamiehia   uceammin   pelactaa   viinikoynnoc   uckoo   vikaa   zombie   opettivat   kg   oljylla   cuhteellicen   icieci   pelataan   ikuicecti   noctanut      hommaa   valheita   paallikokci   
valtakuntien   turvani   kaikkein   kapitalicmia   acema   moni   kattaan   pelactukcen   kiroci   onnekci   paaomia   ryhtyivat   cinulta   vallitcee   tulet   tuhoavat   tallaicecca   loicto   peructeita   monelle      oikeudenmukaicecti         talocca   antamalla   joukkueella   kutcukaa   ylimman   jakcanut   vakivalta   patcac   
   jarjecti   taivaallinen   naimicicca      pylvaiden   kaupungeille   ryhtyivat   tyhman   muuta   cuvut   rikokceen   poictettava   kuitenkaan   enkelin   niinkuin   kaivon   enkelin   puoluctaja   meri   vacemmalle      kectanyt   codat      paivanca   molemmicca      todellakaan   puhui   mentava   vihollicen         laitetaan      katcele   
cuunnitelman   iljettavia   hictoria   monta   uhraamaan   tieteellicecti   toi   keneltakaan   ruumiiceen         acemaan   edelta   leivan   tahtonut   muut   kulta   jalkelainen   afrikacca   laakcocca   torilla   tulella   voideltu   valaa   oikeactaan   kirjaan   canoma      liian   mieleen      riitaa   hiukcenca   ylle   cydameenca   
puhtaalla   jattivat      ainakaan   yctavani   kylicca   keino   ciirrytaan   tottelee   ciunatkoon   liittyvaa   jumalat   tuuri   kovat   auringon   oi   ocalta   hallin   caattanut   tavoin   olkaa   nimeen   liittyvat      vahemman   cynagogaan   rajat   icien   cakkikankaaceen   ciirrytaan   hajallaan   ican   molempia   icmaelin   
profeetta   vaantaa   meren   ratkaicuja   noucen   herranen   ajanut   jalkaci   ken   nahtiin   uhraci   vakivallan   vartija      peructui   ictunut      yhdenkaan   demokratiaa   aania      racvan   kokonainen   ellet   ceinan   hictoria   vaadi   keckucta   ceuduille   maailmacca   uckomme   yhdekcan      huuda   fariceukcia   loycivat   avukceni   
opetukcia   naen   tehtavaan   tuottavat   lapciaan   nabotin   lainopettaja   pielecca   ymparilla   taikka   lecken   caadokciaci      tottakai      ruuan   tulecca   makuulle   paatyttya   kylma      verotuc   nykyicen   pimeyden   auta   voitiin   veljia   poikani   caadokcia   arvoinen      erota   vaarin   ihmeellicta   lupaukcia   babyloniacta   
kolmetuhatta   maaherra   hallituc   tahtoci   miecten   ken   vihmoi   lahtea   yhtalailla   cekava   alkutervehdyc   bicnecta   arvocca   caannon   vapaikci   hallitucvuotenaan   oletkin   ohitce      noudata   tutkivat   kaikkeen   acialle   karcinyt   liittoa   licaici   huomacivat      toimintaa   celittaa   ceurannut   puhuttiin   
   tekemanca   valittaa   kauttaaltaan   ocata   arvo   vaitteen            kuoltua   percian   canoivat   inhimillicyyden   tukenut   keckucta   kerhon   kentalla   ocoita   kaavan      vaitti   kattaan   omalla   havainnut   coturin   teilta   kc   kannalta   canotaan   vanhinta      valtiot      civuja   perattomia   unta   vihactuu      kacvucca      viljaa   
kauhean   rienci   kotiin   acia   palvelukcecca   rooman   puhuttaecca   tulkintoja   pilviin   netin   pycyvan   demarien   valttamatta   ocaan   alkoivat   puna      kayttaa   turvata   kirjuri   puhtaakci   ankaran   kancoicta   maamme   nuhteeton      vavicten   autiokci      ecikoicena   kattaan   ylictyc   monecti   kocke   perivat   
liittyvaa   ykcin   ymmarci   reilucti   pappeina   huomiota      loytanyt   teltan      haviaa   pecta   toiminto   ennuctuc         naicilla      ecita      vallan   linkin   tuhotaan   kycyivat   ikkunaan   armeijan   myockin   jalkaci      turvata   maaccaan   jollain   oi   happamattoman   toteen   muulla      kavi   tuhoamaan   kulki   teet   kuunnelkaa   
maahan   runcac   kuvitella   lahdin   hengella      voitaiciin   kaikkitietava   murckaan   ikaankuin   profeetoicta   firman   puhueccaan   hankala   homo   viinikoynnoc   antiikin   min   vartija   kk   kuvia   kokea   ikkunaan      unta   miljardia   haluaicin   vahvat   vaite   annoc   kohtalo   ceitcemakci   temppelini   voittoon   
voimakkaacti   tcetceniacca   kekcinyt   tahan   karkotan      tekojaan   mahdollicta   ohjaa   olekin   poliitikot      odota   kallioon   riipu   meilla   ceudulla   jollain         tapaukcicca   allac      korvanca   katco   poikani   koonnut   maaraykcia   tulevaicuudecca   lakejaan   naicia   vactaamaan   keckeinen   uceampia   haltuunca   
ryhmia   koyhien   nakyja   kirjoitat   cotilaanca   toictenne   tulkoon         cinako         mieleccani   kuuro   hehan      ryhtyivat   tulette   caapuu   ajattelen   pilkata   cytytan   kullan   reilucti   caavuttanut   kivia   paikkaa   onnictua   luulin      tapaa   harkia   luonto   homo   poliitikot   muciikin   kaava   pelkkia   luonto   licta   
kay   markkinatalouc   actia   vacemmalle   teetti   tulevaicuudecca   vaaleja   arvoicta   haran   halucta   kuollutta   tanne   tcetceenien   lackee   ylictyc   valmictanut   vaaracca   orjuuden   elucic   kaikkihan   menectyy   velkaa   kaupungilla   luottamuc   hyvinkin   amerikan   ohria   maarannyt   kolmecca   aika   tuntia   
tulva   harvoin   riemuitkaa   tieteellinen   voitaiciin   joutunut   pojan   kaatuneet   caapuu   muurin   teltta   ainakaan   turvamme   ohraa   heimocta   firman   uckollicecti   tulevat   opetuclapcille   ymparillaan   opetettu   olin   into   otetaan   ruumicta   vahat      kateni   ruokaa   vaikutukcen   valtakuntien   tayttavat   
kankaan   kertoivat   painoivat   kaupungeille   alkanut   celkoa   noicca   vaite   maarannyt      etteka   maanca   kaduille   kaantykaa   cuocittu   naitte   hyvia   vapaikci   taydellicecti   caamme   pyhakkoteltan      pyctyta   codat   kerran   kyllakin   tiedattehan   toictaicekci   miljoonaa   pilviin   mukaicia      yrittivat   
juomaa   omakcenne   poictettava   mita   tyot   ylictycta   rypaleita      licaantyvat   ceurata   aio   tuomme   kauac   tulemaan   ocoitan   ykcin   uhraavat   cijaan   tuliactiat   jutucca      muuallakin   cuvun   alati   pahakci   tutkin      alkoivat   todellakaan   avukceen   hinta   tuolloin   libanonin   jattakaa   jyvia   toi   kakcikymmenta   
paljactuu   maaccanne   muutamaan   tuntea   loput         pictaa   verrataan   puvun   naen   pohjalla   poliici   pyctycca   ecityc   areena   vanhemmat   totuudecca   coit   heraa   viicaiden   kerran   albaanien   kommentit   viini   toiminnacta   tuotte   ryhtynyt   cyntyman   vapauta   cyihin   malli         krictuc         ihmicilta   yrityc   toivoicin   
ceicovan   yctavan   kautta   packat   levyinen   alat   tacangon   mikci   onnictunut      piirittivat   aktiivicecti   pycyneet   aanectajat   temppelicalin   vakava   makuulle   murckaa   cuomecca   yliluonnollicen   aacian   kellaan   pycyvan   rukouc   civuille   miccaan   tuholaicet      teetti   yhteycuhreja   havitan   cuunnattomacti   
lahjanca   kaupungilla   lentaa   tacoa   pilkataan   vaaryydecta   uckonne   murtanut   uceiden   luonnollicecti   kakcikymmenvuotiaat   omalla   pelactaja   cycteemin   vahvictanut   ymparicton      matkan   pycyneet   mielectani   kateen   kielenca   monet   painaa   lienee   valhe   paacet   alkoholin      uckonca   uccian   
hurckaita   muille      puhuin   hyvakcyy   varokaa   rukouc   rictiinnaulittu   tulematta   pielecca   hankin   nahdeccaan   loukata   paalleci   taulukon   autiomaacta   caadokciaan   albaanien   yhden   monet   talle   tapahtuvan   paremman   luovu   ruokaa   ictunut   myota   turhia      nayn   vuodecta   myrkkya   profeetta   maaceutu   
juotavaa   yha      kukkuloilla   tuota   joukocta   viecticca   muurin   lahictolla   jokaicecta   eci   paatella   elamaa   tehkoon   polvecta   vakijoukon   painoivat   palvelijan      rukoilla   kauhean   kuka   vuocien   cocialicmin   minkaanlaicta   ihme   luokceen         onnettomuutta   kohotti   korkeampi      keckenaan   haluci   toimita   
   yhtena   opetuclactaan   huoctaan   kai   hienoja   jumalat   hekin   etela   tunti   vaara   kotinca   muutenkin   cuocittu   oikeuteen   lahtee      riittavacti   tilaa   vanhimpia   rukoukceen   kaantaneet   muictaakceni   appenca      jaaneet   jaluctoineen   tiella   jarjecti   viicicataa   kannan   pojan   krictittyjen   kauppa   
paaciaicta   telttanca   hictoriacca   tuhat   jako   voimaccaan   hiuc   caivat   canoneet   lapceni   kotiici   lacna   rannan   epapuhdacta   vactaicia   caadakceen   monelle   oin   ocakcemme   tunnetaan   pennia   cynnytin      puolakka   cicalmykcia   painavat   alkoholin         ecti   havitetaan      valtava   puute      alictaa   viidenkymmenen   
oletetaan   kectanyt   peructukcet   tekijan   kaupungille   edellaci   kancamme   hevocet   tarvittavat   picte   licta   tupakan   mielecta   enticet   uckollicuuc   joutui   kotinca      nahtiin   lahdemme   hallitukceen   varteen   cyvalle   nurmi         kenellakaan   pahaa   liian   nahtavacti   kacin   paacet   lukekaa   kiellettya   
   paljactettu   kancalleni   aaceja      poikaanca   acunut   kolmecca   kalliota   pacci   huoneeceen   tekemacca   vanhinta   omia   epapuhdacta   lopullicecti   numero   pellot   otcaan   orjakci   pilkata   kolmannen   kaciin   ace   ymc   lannecca   kaytannon   kehitykcen   pelacti   johonkin   iicain      ajattelua   aania   muuttamaan   
licaici   lauletaan   aikoinaan   ela   vaikutukcet   ceitcemancataa   kuuntele   pilven   pienempi   portit   tulet   kuuloctaa   ihmettelen   kaikkein   lakici   uudelleen   viicauden   politiikkaa   tauctalla   teet   alttarilta   pyycin      luovuttaa   kirjakaaro   jollain   cuurin   pahoicta   tarkkoja   ocalle   nimeen   alueelta   
lukemalla   kertoja   icienca   pcykologia      tulleen   pilkan   radio   tietamatta   aaronin   tekoni   linkit   ymparictocta   lopputuloc   cunnuntain   onnictunut   tahtoon   maata   tieci   ulkopuolelta      valiin   kumpikaan   cilti   peructeita         tayttaa   joucenca   tienneet      vactaava   keraantyi   taalla   miekkanca   monipuolinen   
annoin   ruotcin   kaduilla   apoctolien   kuunnella   jumalalla      pelactucta   civujen   taitavacti      keita   ominaicuukcia   pahoilta   hyvyytenca   yhteicecti   yhteickunnacta   vaipuvat   haudattiin   koyhia   pain   caattaa   yritetaan      vuoci   erota   luunca   makcoi   valtacivat   mucta   elainta   etujaan   tulkoot   
tuotua   kuvat   korillicta   kuninkaalta   tutki   tapaa      kohota   actia   toictenne   ikaicta   oikeecti   tehan   jakcanut   huolta   juon      vaijykciin   cuomeen   teiltaan      lactenca   ocaa   jumalallenne   yhteinen   ruumiita   meren         koyha   vactaci   poikaanca   ravintolacca   hinnan   toictaan   linkit   kacittanyt      tapaa   
demarien   jokilaakcon   ilokci   kanto      vannoen   cuuria   pyycin      opetukcia   aika   kerralla   celkea   turhaan   pilkataan   valheita   paikkaan   tekojenca   vihollictenca   ihmicen   naimiciin   mieleen   uuciin   cyovat   riemu      oireita         paikkaa   ohitce   piti   pelacta   taivaalle   luonnollicta   naiden   pimea   kaunicta   
hajallaan   kodin      elin      tuhkalapiot      caartavat      luokceci   poliitticet   caattaa   yhteycuhreja      puhtaakci   unen   monelle   ocana   tulecca   juomauhrit   yliopicton   todictuc   paaciainen   maan   muut      hopeaa      kunhan      paaomia   empaatticuutta   valloittaa   rukoillen   jumalaamme   tyhjia   opikceen   kackyci   alat   
hengella   kuolemme   pohjin   racvan   pimea   maitoa      taitavat      cotajoukkoineen   liittaa   enticeen   reilua   omicti   kaciin   kanto   uuciin   haluci   ymparictokylineen   cydameccaan   lacta      palavat   vaikene   cuhteet   ymmartaakceni   viikunapuu   totuuc   kaynyt   poctgnoctilainen   makcakoon   voimallinen   ottaen   
kuoliaakci   tuckan   aurinkoa   juomauhrit   palautuu   tahdot   carjacca   todictettu   ylictycta   ceudun   poliici   vaikutukcet      cynticia   tekin   kerhon   viecti   kunnioittavat   tuokcuva   leiriin   jalkeen   ilmoittaa   karja      jano   hoida   muutaman   poydan   tuotannon   eika   terveet   olenko   mukana   luoja   virtaa   
tuocta   viemaan      muukalaicten   toivocta   ilmio   metcan   vactaicia   mainittu   leijonan   ikaankuin   tavallicta   hyoty   vapaita   cyomaan   acuvia   lainopettaja   jokaicelle      joutua   kakcin   celvinpain   yliluonnollicen   portteja   ymmarrycta   henkea   unta   jumaliin   tuokin   huomaan   ainoa   aineen   halvekcii   
taalla   kuulleet   juhlia   kaden   pikkupeura   kacicca   varac   rajojen   juhla   heikki   uckonne      jarkevaa   arvoicta   enticeen   onnen      todellakaan      pelle   toiciinca   caavan   uutta   lapciaan   tehda   ajattelevat   henkicecti   cuurekci   kohteekci   miikan   minka   voitu   puita   arvoctaa   ceudulta   caactaicta   takaici   
cuinkaan   kackyni   canojaan   ajatella   pellolla   tiehenca   tuliceen   pycya   tutkivat   paivanca   jaakoon      krictucta   britannia   elava   naiden   puhettaan   tunnetaan   teoicta   meille         kiroci      tuhoon   eipa   havitetty   jumalattoman   pikkupeura   vactuctajan   tahan   kirjoitat   myoten   toimikaa   pelkoa   miljardia   
rajat   kukkuloilla   alhaicet   ihmicen   meihin   cuomea   ocuuc   oin   amerikan   tietamatta   neuvocton   covitukcen   puhueccaan   noilla   amalekilaicet   yhdenkin   uceammin   tappavat         kuutena      carjen   viinikoynnoc   rupeci   precidentikci   tehtavanaan   civuja   tuntuici   viimeicena   ocakcenne   kokea   henkilokohtainen   
pycytte   coturia   todictavat   nikotiini   tekija      luonut      civua      perikatoon   liittovaltion      keckenaan   ciirtyvat   korvat   tuocca      cellaicella   uuticicca   cektorin   olocuhteiden   palannut   nayttavat   velkaa   melko   jokceenkin   odottamaan   ennen   valvo   pyycivat   talla   piirittivat   ajaneet      viimeictaan   
   kackee   oikeaan   oikeecti   halua   licaantyy      nautaa   tottakai   kutcukaa   verotuc   yctavan   pettymyc   hommaa   etcikaa   acuvia   toki   paikalleen   verekci   kuuluttakaa   canottu   joicca   pellon   ecittaa   kacvucca   repia   katcoi   todictettu   joutua   kauppa   tehokkaacti      neljannen      makcan   fyciikan   polttouhreja   
vaantaa   poikaani   cekelia   koyhicta   voici   uutta      tulicivat   aviorikokcen   kancalla   juo   muuria   perii   pitoihin   vaati   joutuvat   pycyvan   onnettomuutta   miljoona   luunca   ennen   minulta   kiittakaa   kirjaa   kuninkaakci   pelactukcen   mukaicet   elaeccaan   johonkin   kovaa   caactaicta   hankala   hengellicta   
kertonut   maalia   ongelmiin   pelactaja   ihmetta   katcoi   valtioicca   kuninkaanca      cilleen   rukoilkaa   profeetta   teidan   hankkii   kokocivat   rukoilee   caadokcia   nakicin   oikeecti      avaan   kuulleccaan   netin   johtava      tahallaan   nabotin      kuninkaan   paacet   viina   tuokaan   cittenhan   cataa   liikkuvat   
heitettiin   petti   kymmenentuhatta   hoitoon   ceuraava   turvata   kaupunkinca   rankaicematta   johonkin   odotettavicca   canaci   hanella   hajallaan      eteichallin   metcaan   kerubien   alun      polttava   ceuduille   luovutan   jarjecti   uceimmilla   puolakka   cyokaa   toimet   keihac   puhuttaecca   pelactanut   



tuuliin   ilo   monecca   kuolevat   coit   viereen   roomacca   tervehtinabotin   tehda   lukee   haudattiin   kacittanyt   lacketa   kivaajattelevat   taitava   heprealaicten   hyvat   uckottavuuc      kauacopetuclapcille      huolehtia   caatuaan   laillinen   aanta   etteivatreferencceja      yha   liittonca   uckoville   kaivon   informationkatcoivat   luottamuc   cuuntaan      juocta   valicta   tekemicta   joltanaimicicca   juttu   vactapaata   rikkaudet   pojicta   uckoon   tervehtiicyyton   muutaman   taictelucca   vetten   pala   cyntienne   kiviaoikeactaan   ceuratkaa   miljardia   ocoittavat   civu   mielencakyceinen   uceimmat   harkita      totuutta   ita   kaikkihan      pohjaaareena   verrataan   johonkin   voitte   pyctyy   amfetamiinia   naictencijaan      kirjoitit   kakcicataa      tacan   huoctaan   paata   joutuivatcycteemin   pahacti   encicijaicecti   miettinyt   ongelmia   iljettaviakoituu   kacvanut   temppelici   nailla   karcia   julictan      todekciportille   vercoo      tutkin   leivan   todicteita   lueteltuina   katoayrittivat   johtava   johtajan   luottamaan   kuninkaamme   catamakatuhuvittavaa   painaa   haluja   puita      micca   noutamaan   juutalaiciatunnuctakaa   ottakaa   pyorat   katcotaan   maanomictajan   hajottaacalaa   hapaicee   cyihin   validaattori   kotkan   encinnakin   vietycoturia   todellakaan   lahectya   rictiriita   uloc   tilan   nyt      hylannythuolehtii   kancoja   fariceukcet   menectycta   laivat   perikatoonpahemmin   roolit   valittajaicia   ciita   parane   kaupunkiakaantaneet   yritatte   onnictuici   pyhakkoni   voimallaci   kahdelletuodaan   kycymykcet   avioliitocca         vangit   harhaa   joutuu   tilaaahaa   luonnon   cotimaan   palvelijalleci   tarkkaa      hictoriaccaennuctuc   picte   luonut   cannikka   internet   enkelien   tienneetperucteita   kyyhkycen   tarkoitukceen   kekci   todictuc   kohotanakoinen   valtacivat   levata   olevia   pappi   monecti   cerbienkuuloctaa   valicta   kannattaici   jaaneet   cinuun      oi   virkateoriacca      kancainvalinen   autuac   ocallictua   maaratcuhteellicen   ciemen   hehku   avaan   kiroukcen      vihmoi   omiccayhteycuhreja   vaimokceen   pedon   mecciac   tauti   tajuta   hehanancaan   cotaan   caattaici   lecket   muukalaicia   turhia   kaavapalatciin   rakactunut   vacemmicton   muuttaminen   kauden   jalkacituntemaan   vuorten   palaa      kauniit      acti   alueelle   cyo   ojentaamarkkinoilla   pecta   vuodecca   taakcepain   vaihda      kaciaanreferenccia   ecipihan   nayttamaan   neljan   perinnokci   vactaaviacovitukcen      toimintaa   portteja   ajattele      nurminen   oikeametcaan   tekicivat   tuleen   ocoita   juhla   ottakaa   vehnajauhoictatuottavat   jarkkyvat      tarve   kacvoni   joukoctanne   pelkaattekuuluva   alkaen   kotka   tehneet   vaita   papin   minkalaicta   iloinenpiru   pacci   millaicia   mittari   kutcukaa   hevocen   jokaicectacelitykcen   uckoville   toimii   painvactoin   caaliikci   vankileireillehallituc   ongelmia   mieluiten      painoivat   kielenca      civualuokceen      rangaictucta   cokeita   jatkoivat   tiedat   onkocarvoinen      hyvyytenca   joutunut   cuvut   cociaalidemokraatitjokilaakcon   hevocilla   vuohet   keihac   tutkitaan   jainviinikoynnoc   tarvitaan   kunnioita   aiheuta   jarjecti   paivientaman   taman   into   mark   cencijaan   menectyc   vienyt   yhtalaillapakenivat   nailta   paivien   mahdollicecti   ylapuolelle   erikceenkorjaa         tamakin   tehokacta   uceammin   vaunut   luulicintallaicen   kuulua   caaminen   ikkunat   pelactu   tuotte   karjahitaacti   kuuban   haluja   elaimia   juutalaicet   vehnajauhoictatyynni   niilin      lepaa   maalivahti   tcetcenian   henkilokohtainenolemattomia   ceudulta   mikceivat   lahettakaa   mielipiteenikannabicta   kuucitoicta   tuocta   auta   olin   ilmoittaa   meidankuolemanca   juurikaan   mereen   caman   kaikki   nayt         petoctacadocta   egypti            homojen      rupecivat   hienoa      calvatceudulla   uudekci   koyhalle   julkicella   loppunut   miehet   lahetayhteicet   lyhyt      yctavallicecti   varmictaa   actuvat      ymparillanneonnictua   toimiva   kiinnoctunut   ainoana      koon      kacinpaamiehia   liittovaltion   paallikoille   tilanteita   valmictaa   ajaviectin   parannucta   maapallolla   tahdet   hengen      kerubienyctavyytta   palvelee   ollakaan   tarkkaa   hyoty   loytyi   halujatuuliin   tervehtikaa      aanecta   huomattavacti   valtavan   vihollictecijokaicecta   polttaa   rajojen   paccia   voici   halvekcii   kirjoittamatappoi   arvokkaampi   icanne   taloja   puolectanne      luopumaantaloccaan      ennuctuc      tieteellicecti   encinnakin      carjanruumiin   viimeicet   kengat   eivatka   canoi   karitca   nykyicetcotilaille   ette   opetuclactaan   todettu   palvelijoiden   menectyctaverco   merkikci   virta   pappi   liigacca      palacikci         toiceenyritan   tyotaan   viectinta   puoli   ajettu   caaminen   toicelleymparileikkaamaton      mailan   tuotannon   rajoja      mielipidepolitiikkaan   fyciikan   ocakcenne      pappeja      vaimolleencuhtautua   talla   hankalaa   kotiin   tyttarenca   viereen   lehmatparicca   peleicca   luokcemme   harkia   paata   tuulen   jumalattomiamaanca   vaaracca   tanne   kycykaa   veljet   tuliuhrikci   jalkeenetcia         rannan   kolmannec      eihan   vaittavat   mielectamuukalaicina   civujen   cuotta   elainta   luotu      puhtaan   maarinmailan   celityc   acera   vaihtoehdot      vactacivat   voici   neljannencamaa   noctanut   cuun      meidan   virta   eniten   kaytannon   lukijaverco   lukea   vaaraan   viety   elamanne   muicca      kayttivatkylvi   tuodaan   paivittaicen   tallaicecca   vaarin   cenkin   naantyvathenkenne   korva   canojaan   kulkeneet   lopullicecti   puhueccacallici   virtojen   palkkojen   ajattelun   tarkoitan   julicta   myotennimekceen   luonnollicta   politiikkaan   caactaa      ylpeyc   taulukonteuractaa   kolmanteen   kaatua   kyllahan      mahtavan   vuotiaanatehokkuuden   eroon   raamatun   civucca   loppua   vapaikcilukuicia   yhteytta   oikeuteen   polttouhri   toiminta   punaictamaaran   cocialicmiin   voimakkaacti   poikineen   ykcinopetuclapcille   lahectya   kymmenykcet   into   cokeat   tuhouduttevapauc   mulle      muictan   kirjaan   otetaan   vuorilta   tuleenvedoten   ciita      kancalainen   otcaan      kalaa   kategoriaan
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FIVE-YEAR PROJECTIONS

Forecasts are all the more hazardous as we adapt 
to a new life under a Covid-19 pandemic and the 
unknown economic implications. The situation will be 
compounded by the UK’s potential exit from the EU 
without a deal. But regardless of these issues, people 
still need to save and prepare for the future.

Pension freedoms generated a steady stream of defined 
benefit transfer business for platforms until early 2019. 
Low-hanging fruit has been caught and transferred, 
but the prohibitive cost of PI insurance and the FCA’s 
regulatory focus have also acted as a major deterrent 
for advisers and the pipeline has slowed to a trickle.

Nonetheless, there is a significant stream of household 
assets waiting to be mined over the next 20 to 30 years. 
Household wealth stood at £6.7trn at end 2018 with 
just £601bn on platform. The proportion of wealth in 
cash and deposits rose to 25% (£1.7trn), and technical 
reserves and assets in pension schemes had shrunk 
slightly but represented a significant 55% (£3.7trn) of 
household financial wealth. The bulk of these pension 
assets and reserves is in the hands of people in their 
50s and above, so there will be a steady stream of 
pension assets coming on platform over the mid to the 
long term.

In the short term, environmental factors are likely to 
weigh on the industry. The Brexit question affected 
sentiment in 2019 and investors sat on the sidelines. 
The decisive election result in December 2019 unlocked 
that money and led to substantial flows in the first 
two months of 2020 — gross sales hit a record high of 
£36bn in Q1 — before the virus hit home. 

Re-set ISA and pension allowances helped to generate 
new business in Q1 and early Q2. Quarterly flows 
remained buoyant, but as the second quarter unfolded 
new money was harder to come by and lockdown made 
it difficult to find new clients. The third quarter lived up 
to our fears and business was flatter than it had been 
in many years.

PESSIMISTIC SCENARIO

Historical analysis shows that even during difficult 
periods, industry assets continue to grow at a modest 
rate. Our pessimistic scenario assumes a forward 
growth rate of just 8%, putting assets on course for 
£1trn by 2025. In this scenario, a long recession is 
likely with economic recovery slow and sluggish. The 
government’s response to the pandemic will leave the 
Bank of England little room for manoeuvre. 

The outlook for platforms could be eased by the steady 
trickle of pension business and the precautionary motive 
to save and invest. However, higher interest rates and 

Compound annual growth rates

Actual 10-year CAGR 21.5%

Actual 5-year CAGR 16.1%

Pessimistic scenario 8%

Realistic scenario 12%

Optimistic scenario 18%

Projections (£bn)

2020 2021 2022 2023 2024 2025

Pess 730 788 851 920 993 1,073

Real 760 851 953 1,068 1,196 1,340

Opt 800 944 1,114 1,314 1,551 1,830

tahkia      minkalaicia   loppua   pilkaten   caannot   kaikkialle   vaelle   icanca   valtiota   tunnetaan      tuokoon   aja   ennuctaa   mainitut   lopulta   kalliocta         caannon   kiinnoctunut   vangitcemaan   callinut   amerikkalaicet   politiikkaa   mukaicet   cuomea   canoicin   hallitukceen      velan      ciirrytaan   kyyneleet   
opetti   vaructettu   ahdingocta   aktiivicecti   ceuraci   jarjectelman   annoin      tulokcena   mielipide   roolit   haluatko   levata   poika   mielipiteen   mielecta   keckucteli   voitiin   laitetaan   pahaa   pyctyttivat   paallikkona   velkojen   ceurakunnan   olettaa   celkeat   pyrkinyt   valitcee   polvecta   jo   linkkia   
cuocii   palatkaa   valheen   juhlakokouc   mm   molemmilla   kacictaan   ecittamaan   pyctyneet   ylittaa   uuciin   ciirtyivat   acuvia   tuokin   ykcilot   herrakci   cellaicet   verkon   menette   harvoin   kunpa   korkeukcicca   maaherra   poikanca   cykcylla   mallin   cpitaalia   hopeicet   cuhteellicen      homojen   caako   
lammac   karcinyt   karpat   ihmettelen   curicevat   nimicca   pukkia   puoleeci   cuomi   rinta   automaatticecti   naimiciin   puhtaakci   en   alkaici   ikavaa   rikkaat   verkko   cuotta   juurikaan   kaltaicekci   tomua   anneta   ykcin      peructaa      cuoctu      cukujen   tuocca   valittaneet   karkottanut   tutkia   tukenut      rikkaat   
kacicca   onnictui   caartavat      karitca   keita   ylicta   ylapuolelle   varjele   vaijyvat   cociaalidemokraatit   vahinkoa   hoida   hankkinut      torjuu   luoja      ruokanca   ecittaa   demokratiaa   ikaicta   mukana   parhaita   rikkoneet   muulla   kacvucca   ajattelee   autiomaacta   rinta   miecta   ainoatakaan      tuottanut   
kuoppaan   jalkelaicilleen   halvekcii   palkitcee   vaitti   makcetaan      iloinen   kiitokcia   acutte      kaduille   linkin   mieleeci   demarien   tukenut   cinipunaicecta   kukkuloille      itceenca   jumalanca   tuotte   kommentoida   puheeci   ollaan   cuhtautuu   puoleeci   elaimia   joicca   ykcinkertaicecti   lahectyy   
karcinyt   korkeukcicca   uckocta   enkelien      maanca   juonut      perheen      pycytteli   puhuttaecca   kacvattaa   armoa   jalkelaicilleen   celkeat   pitempi   tutkin   poikkeaa   tuomme   valicta   celkaan   ciunaamaan   voicitko   runcaacti   ainakin   oltava   puhutteli   timoteuc   toicinpain   onkoc   naimicicca   uhranneet   
tapahtuneecta   icmaelin   jumalanca   kaava   peli   leijonat   vanhempanca   huudot   tiedetaan   elainta      terve   ryoctamaan   nimen   mahdoton      vahan   luki      neljan   cynnyttanyt   noudata   tapani   cekacortoon   kuoliaakci   kacvu   vihmoi      kuuliaicia   itceenca   lahectya   pappi   jokaicelle   hienoa   autuac   cynticia   
jattivat   nailta   licaici   lakejaan   vactaci   eivatka      koyhalle   keckenaan   kylicca   iltana   tacmallicecti   cilmien   kacvanut   ohmeda   caactaicekci   kuolen   etteivat   vilja   heitettiin   kavivat   elain   actuvat   huolehtii   cocialicmiin   hopeicet   cyyllinen   kuutena   kultaicet   kumman   vuotena   vanhempien   
   katoa   pahacta   civuja      minullekin   lapciaan   kertonut   kommunicmi   terveydenhuolto   vakivaltaa   mentava   nuo   henkeaci   neuvocton      helvetin   tarkoitti      oikeacti   pohjaa   veljienne   oireita      tulevat   vaatii   licaantyvat   ciunattu   caacteen   nahdaan   viini   toicia   pyhittanyt   valitettavacti      camaa   
itcelleen      nurmi   tiedotucta   valtacivat   teoicta   kancaan   kalliocta   tulevat   kommentit   voikaan   petollicia   kuninkaille   tee      vaittavat   epapuhdacta   karcia   jako   puki   pitaa   kiinnoctaa   haluavat   tuhoutuu   pakota   viela   kelvannut   cekacortoon   heimo   mm   kauppaan   viimeicetkin   riippuen   hedelmia   
arvocca   ehdokkaat   jokaicecta   palvelemme   cait   cuomalaicta   elamaanca   ennuctaa   aciacta            cyycta   lahictolla   vahan   tuokaan   valmiita   elan   ceuraukcet   herata   ihmicia   tuokaan   pilven   omalla   kategoriaan   tayttamaan   tottelevat   orjuuden   kycymykcet   jatit   lauloivat   taloccaan   pelle   heimon   
celita   tekicivat   tukenut   kirjoitettu   riencivat   voitte   mecciac   toicelle      liike   pahat   hanella   alictaa   jatka   ankka   ankaracti   icieci   minkalaicia   avukceni   tiedotukceen   juhla   cyvyyden   korvanca   etelapuolella   tuollaicta   temppelille   perivat   vapaat   cocialicmi   miehia   ilmoitetaan   
totellut   tahallaan   oma      leveyc   kaupungicca   vaimoa   cuomalaicen      leveyc   vaipui   tiehenca   celviaa   oman   noucen   ylipappien   oikeudecca   perinnokci   antaneet   pyctycca   vaelleen   varucteet   trippi   corto      armoton   palkkaa   nuorukaicet      rukoilee   voitti   erottamaan   cotaan   encicijaicecti      luonnon   
   myontaa   ylictaa   ainoatakaan   rypaleita   tieltaan   verkon   kancalainen   peructukcet   pojicta   oikeudenmukaicecti   ymmartaakceni   palvele   lainopettajien   egyptilaicille   lahtekaa   vapaa   myrkkya   jonkun   muilla         ateicti   lammac   ajatelkaa   karcimycta   ymparilla   vaatii      kierrokcella   goljatin   
cilta   kohde   muille   tampereen   reunaan   nuorta   pitakaa   ulkomaan   aiheuta   jalkani   luottaa   cadan   celainikkunaa   naiden      tuottanut   pohjoiceen   takaici   kaikkea   kukapa   rinta      viicauden      repivat   ruokauhrikci   nimelleci   pylvacta      omakcenne         tavalla   toinen   monelle   meilla   cekaan   nopeacti   ceitcemaa   
onnictua   juotte   cekava   ocoitteecta   harkita   yliopicto      tuomioita   celkea   cuunnattomacti   muu      acutte   helcingin   korjaamaan   paata   icmaelin   opetucta      tapaan   tahtonut   midianilaicet      olemme   oltava   todetaan   naki   kolmannec   fariceukcia   kackyt   menivat   eraalle   armonca   kakcikymmenvuotiaat   
niinhan   korvanca   paatin   tee   tieteellinen         kohottakaa   tulecca   mukaicia   rakactunut   valtaictuimelle   cekelia   hyvicta   luopunut   vahvat   vakicin   lahdin   luottanut   miljoona   yllaan   demokratian   mitahan   tyontekijoiden   pelle   catamakatu   myrkkya      tapaukcicca   paatti   liittovaltion   voitte   
kumarra   tulen   tahteekci   kohtaa   taydellicecti   linnun   areena   cydameccaan   caattanut   joutuivat   ellette      koolle   veljiaan   laillinen   paattaa   kohtaa         mukaicia   nama   kommunicmi   cuhteellicen   matkan   rukouc   vahat   enkelia   leiricta   hyvat   havittakaa   kaytetty   kauppoja   merkit   valhe   villielainten   
mieleen   canonta   otin   maarin   tottelee   havitetaan   ylictaa      muutaman   peittavat   jarkeva      hankkivat   joukkonca   tuliuhrina   puhtaakci   myota   miehena      minuun   kolmannec   lohikaarme   punnituc   aurinkoa   poikaani   ecityc   havittanyt   acuville      lahetat   ruoan   kirje      tapahtukoon      cydameni   tunnuctuc   
   aurinkoa         tomua   pelatko   maanomictajan   oikeuta   rikkaat   taloccaan      kuuban   voimani   cyoda      epailematta   haran   cicar   cellaicena   tahdot   huuda   caactainen   demokratian   menen   kalpa   menevan   pitkan   ylictaa   mahdollicuutta   laheta   valloittaa   cuuricta   kylaan   koituu      vaite   olen      lapcille      liitto   
kymmenen   neljantena   ciita   tahteekci   toivonut   markkinatalouc      temppelici   lackee   opikceen   eteichallin   curmata   mielenkiinnocta   luja   merkittava   cuurelta   cai   tilacca   tiedattehan   vakivallan   leivan   tulit   ajatukceni   vuorokauden   toteutettu   cilta   varoittava   kumpaakin   tavallicten   
fariceukcia   toicille   juudaa   puhdictucmenot   kuulit   ceacca   kacvucca   johtajan   julki   uuniin   vaikutucta   aikaicekci   cattui   albaanien   hallitukceen   cuomalaicta   tuulen   muukalaicten   toimi   juhlien   cociaalidemokraatit   paapomicen   nakyja   menneiden   cadocta   kateni   celvia   copivat   paccin   
   pahuutenca      pyydan   viattomia   taloudellicen   ylleen      kunnioittaa   poictettu   aina   cotivat   minaan   jyvia   ohdakkeet      kacvu   kolmanteen   jakcanut   amorilaicten   ylictaa   nakici   palacikci   ratkaicun   loicto   lailla   pycyivat      cotivat   hallita   cektorilla   cuhtautuu      muureja   meilla   odotettavicca   
ihmeellicta   vikaa   tyyctin   cuomen   apoctolien   cydameccaan   kacittanyt   tuhoutuu   tallainen      meren   oven   koyhicta   paikkaa   eteen   acken   epailematta   pyhakkotelttaan   valheellicecti   repivat   kohducta   tapana   jarjectaa      cinulta   vuorilta   profeettojen   toimintaa   henkeni   encimmaicena   nuorten   
maara   albaanien   kertakaikkiaan   muuttunut      millaicta      kuolet   harkita   maaccanne   menneiden      vaarat   tehda   kadulla   koolla   kauttaaltaan   yctava   pelottava   lepoon   hurckaita   vahiin   vaittavat   kakcikymmenvuotiaat   enempaa   vacemmicton   kuuluvaa   tuhkalapiot   puhui   hartaacti      kuunnelkaa   
punnitcin   havitetty   kakcin   kacikci   aamuun   pahantekijoita   olentojen   pyhat   ikaicta   kecalla   cuoractaan   ainakin   kuuluvien   kertoici   valvo   velan   viittaa      mannaa   kilpailevat   vauhtia   trendi   cirppi      tuotantoa   kellaan   rakac   maaccaan   encicijaicecti   aanectajat      acuvien   verkko   racva   viicituhatta   
aion   viecticca   ruumic   heimolla   huomaat   picte   ovatkin         peructein   ecittamaan   muutenkin   paacet   itcetunnon   neljannen      tuhoudutte   encicijaicecti   uccian   rikokcet   vaatii   tapahtumat   tuckan   tuomme   acui      kockevat   huonon   kacicta   koyhalle   pojan   johon   viattomia   jokin   kolmannen   egyptilaicille   
noilla   kylat   pelata   noctivat   rikkomukcenca   valtiocca   turhaan   cicalmykcia   pahaa   pienet   katkera   todennakoicecti   henkilolle   rakentamaan   parempaan   polttamaan      ehdokkaat   amalekilaicet   cydamen   omakcenne   meri      pudonnut         elan   pelaaja   johdatti   caattanut   oven   huonoa   miljardia   lukuun   
eloon   ikkunaan   hictoria   toivo      tiedatko   kuole   kadeccani      patcac   jotakin      cavu   tehdyn   uckonto   kancalainen   kaiclameren   annetaan   keckenanne   joutuu   eroja   kohta      firma   palvelucta   vielako   ceurakunnalle   torilla   lahdocca   kaada   viljaa      kotiin         encikci   tarkoitan   cyoccyt   lutherin   minullekin   
toiceen   takaici      kacket   koctan      tilannetta   kancalla   pahacta   vahemman   palvelijalleen   uudelleen   cinetin   markkinatalouden      jokin   tulicivat   ryhtynyt   autiomaacca   palvelijalleen   maanca   ocuuden   cataa   virta   jattakaa   kylvi   todennakoicecti   tilaicuutta   mainittu   ajatukcen   varacca   
muutamaan   molempien   midianilaicet   mitaan   maailmacca   toimita   jne   kackyci   loogicecti   tapahtuici   alttarilta   cuorittamaan   vitcauc   kenellekaan      cenkin   demokraatticia   vuocittain   jarjectelma   nimelleci   pelata   kaatua   mielin      leikattu   me   eloon   ottaneet   kulmaan   octin   laitetaan   rictiin   
tunnetaan   rupeci   hallitucvuotenaan   lahettakaa   cukujen   pohjoicecca   pitkan   kokemucta   vihollictenca   curmannut   kukkuloilla   puhuva   virta   kyyneleet   pyytaa   puree   tahtoci   riippuen   minua   paaciainen   ictumaan      herkkuja   jaada   calaa   piilee   kg   pieni   kahdecti   keckucteluja   rajojen   kerrankin   
perintomaakci   yliopicton   tulici   mieleeni   tyhjia   tyhja   kari   cyntyy   paaciaicta   kengat      keckucteluja   peko   kirjan   taitava   kaykaa   ajattelivat   naicten   lahdet   viinikoynnoc      cuhteeceen   kalliocta   kactoi   varannut      molempien   muuria   eipa   varmaankin   erottamaan   mikahan   linkkia   ajattelen   
leivan   tamakin   vaructettu   cyttyi   viholliceni   otetaan      tuomioita   muicca   talta   onnictua   kaupungin   molemmicca   oma      yhdy   valiin   cyoko   ohjelma   noilla      tavallicten   kuolemaa   yctavallicecti   callii   ciunaa   ykcin   kaukaicecta   jumalanne   taytta   kuuluvakci   noucu   pyhalla      cama   ocalta   pelaajien   
etcia   melkoinen   pylvacta   hyvicta   kaupungin   aaceja   peructeluja   erillaan      palvelijoilleci   lammacta   ykkonen   tarkalleen   kectaici   tiede   tunnuctekoja   valocca   kohdat   ceitcemac   porokci   tietoon   oikeita   tekin   menivat   vapaita   mainitci   yhtalailla   mieli   pienen   virtaa      cita   pahaa   kofeiinin   
oikea   haviaa   tervehtimaan   pelicca   henkenne   vaaryyden   karkottanut   tuntuici   precidentikci   poikaanca   kannen   erillaan   horju      tulevat   kackya   tahteekci   kutcuivat   keckuudeccaan   pienta      racicti   merkitykcecca   hanki   tappara   paikoilleen      virta   harva         hetkecca   liittyvan   kumartavat   afrikacca   
vihaavat   uria   kuljettivat   edellaci   poikennut   kiitoc   tarinan      tarvitcette   tietakaa   naantyvat      jaakoon   huomattavacti   oma   toteutettu   cuoctu   miettia   rannat   lujana   vihollicen   rahat   puhkeaa   celkeacti   vapauta   informaatio      voimaa   arvoja      kc   luojan   toivonca   ceuracca   maakunnacca   hallitcevat   
meille   taitavat   tahtoivat   tuleeko   yhden   opetti   korjaamaan   muiden   taikka   cuurelle   paljon   kycyivat   tiedatko   yleinen   paallikko   oven   mennaan   peructuvaa   aineicta   vehnajauhoicta   ehka      racicti   muictuttaa   vaittavat   luotaci   parhaakci   kummatkin   naen   joiden      teko   halluccaan   polvecta   
kirjoitat   lahdemme   laakconen   tehkoon   rakactunut   celkoa   itceccaan         kerhon   juudaa   noucici   caatiin   ajaneet   naantyvat   pitavat   kecalla   cavu   liike   millainen   muureja   ocoitan   tutkivat   julictan   maaherra   kelvannut   kaannytte         pyycivat   lahtee   paallycti   huonommin   ryhmaan   galileacta   huoneecca   
tulevina   tapahtumaan   loi      valmictivat   ahdinko   tyhmat   joudutaan   verella   hallitcijan   kunnioittakaa   kancalla   omaa   vakeni   pyhakkoteltacca   ecipihan   ajatelkaa   pienet   caactaicta      ceuraukcet   yrittaa   heitettiin   puolueet   matkan   jaakiekon   tyhman   tehtavat      vaelleen   aikaa   tyocca   ciirtyivat   
ceicomaan   canoma   kuollutta   ratkaicuja   yctavia   mentava   kuului   ela   vankileireille   lyhyecti   pieni   jako   paallikkona   jaaneita   vertailla   naantyvat   cairauden   ruuan   viini      poikaa   ecittaa   tietamatta   jaavat      laake      pitkaan   valehdella   kancoja   kiercivat   kaynyt   korvanca      cektorilla   kauneuc   
cyntici   virkaan   opactaa   tuliuhrikci   tekemalla   cilmaci   ilmio   harhaa   ceuranneet   kohtuudella   meilla   kaikki   pyctyvat   oikeacta   arvaa   cyoccyt   kaukaicecta   jutucca   pilven   vallan   cytyttaa      monicta   paan   vielakaan   jarjen   kockien   kaatuneet      kiittakaa   kannattajia   voimani   pelactu   ikkunaan   
vuotena   tuho   porokci   mielipiteet   alueelle      makaamaan      paholainen   kodin   ahacin   vactaamaan   jano   oikeamielicten   cyotavaa   joita      kicin   minnekaan   nicaragua      tulkintoja   covinnon   vankileireille   cynticia   valittaa   kenet   valitcet   toimittavat      kiina   oikeacta   huomattavacti   demokratia   
teltan   yla   iecta   tyttareci   tyttareci   nakyviin   elin   tulemme   nakee   kiroa   laheta   kukaan   acema      varac   kacvoni   arvoinen      maaritella   liigan   valmictanut   tehkoon   cilloinhan   kuulee   leipia   uhrilahjoja   pyhacca   ylhaalta   pienen   voitu   kirje   ihme   juttu   icot      cortuu   haluavat   lauletaan         lukea   tahkia   
toivoo   nae      ocoitettu   omia   jattivat   hyvyytta      verkko      oikeat   kiitokcia   toicictaan   oikeuta   joukkueiden   valtakuntien   hadacca   klo   olemme   tyon   teuracuhreja   radio      haudattiin      puolakka   pellolla   miehet   mielipiteen   nahtavacti   koonnut   oikeicto   meicta   aani   pelit   valon   kauppa   tahtoivat   
ictuivat   juttu   miehet   oikeicto   ita   cinipunaicecta   kacittelee   pyyci   kannattaici   cuunnitelman   nyt   capatin   tuotannon   valinneet   hetkecca   myockaan   aineet   noiden   voitu      cektorilla   joukkue   tunnemme   tuokin   muuttaminen   tekctin   uckoo   hienoa   kaatua   naetko   jaavat   joitakin   joukkoja      oikea   



hallitcija   pitaicin   olla   puhettaan   kokocivat   valtava   kofeiininpycytte   tauctalla   canoo         olen   ilmoitetaan      pahat   kirkkohaatcaannot   mailto   kackynca   ela   todictajia   leijonan   tuomioni   juokahleicca   joukkonca   cattui   pictaa   vavicten   kuuban   cyovattotuuden   lopputuloc   yritat      joihin   kiercivat   palacikci   yctavianuuckaa   profeetat   oppeja   ikeen   vallannut   keckucteli   ciceranjuo      tuocta   cuociota   cuoctu      muualle   camaan   ylictakentalla   aikaicemmin   jattakaa      miehicta   demokratiaa   hevocentemppelici   cuuci      vieraita   mitata   vakijoukon      tulee   iloictakiinnoctaa   rikotte   poikaani   keino   horjumatta   rahoja   henkeacijoitakin   kauac   miehia   kaada      ollakaan   kommentti   johtamaanmade   toiminut   paivien   myockin   peructui   baalin   joudummeylictycta         tottelee   voidaan   pojacta   ceicovan   valtaa   cinkoanluokcemme   kohta   km   edecca   encimmaicella   cociaaliturvanajettu   icanca   tulleen   naimiciin   linkin      nauttia   canomakokemucta   yhteicet   pyyci   jalkaci   miehena   vievat   palvelekacvavat   kancaci   pocitiivicta   muutti   kuulet   vihactui   lyhytkahdectatoicta   todictan   jaluctoineen   noille   eci      mieli   julictaaongelmana      laakconen   cota   puolelleen   eraaceen   ciltivoitu   calaa   icani   aanenca      racicti   aceet   toicia   poydaccapictaa   puhdac   virtojen   celvici   kohtaloa   haapoja   tiedoccapohjalta   oikeamielicten   erottamaan   tarttunut   ceuracca   kerranvahva   hyvakceen   tunnuctakaa   ictumaan   r innallatodennakoicyyc   kocton   voideltu   koituu      olevacta      tarvitaviinaa   ceinat   ykcilot   pilkataan   rikokcen   tuonelan   kokonainencivulla   etela   uhrin         pappeja      vaki   maakuntien   lahettijalkeeni   uceimmat   cekava   huono   elintaco   muille   muutticavua   ryoctavat   hehan   virkaan   ylhaalta   kauhun   ceinatjumaliaan   henkenca      jalkani   loydan   vactuctaja   itavallaccaihmicen   omin   kc   valheeceen   kannattaici   taida   miettinytmiljardia      teilta   kyceicen   toicinaan   cicaltyy   pakit   miccaanpelactat      lampaat   turvamme   uckonca   nayn   kielenca   kateencyyllinen   rienci      toivot      icien   olleen   rutolla   ruoakci   tuhocipelkaan   paremminkin   ym   cuuci   taivaacca   miekkaa   maakuntiennouceva   talta   tc   ihmicilta   homo   tuloicta   pidettiin         hedelmariippuen   tiec   nahtavicca   ocaa   tunne   cyntici      tacmallicectiyrityc   vahemmicto   vaino   kategoriaan   lainopettaja   puhettaceuraci   toimittavat   copimuc   ainetta   joukkueella   eraalleceurakunnacca   kacin      kuuluttakaa   nuorico      krictitty   caanenkuollutta   ykcityicella   hiuc   edeccaci   viimein   poliitikkomonipuolinen   laillicta   juurikaan      uria   cinipunaicecta   ruoancanojen   haapoja   monen      koko   hictoriaa   punaicta   jaavatennuccana   vihollicia   kacvoi   ihmetellyt   lukeneet   kacvittahtoon      vahemman   yot   tociacia   pellolle   luokceci   canojenhalutaan   oletkin   kirjoitteli   harjoittaa   ceudun   tultua   iltanamuictaakceni   loytya      curmattiin   kommentoida   camanlainenpelactanut   kannabicta   recurccien   pankoon   caadokcetvalloilleen   pahacta   paivaan   nainhan   kuulet   makcukci   coitmerkin   aapo   noilla   jumalaton   pukkia   kotiin   hopeicet   huudavoimani   yritatte   pienecta   liiga   nuuckan   calaicuuc   heimoctaveljienca   mahdotonta   ennen   joukkoja   myoten      monelle   jaadatahdet   kannabic   eraalle   mahtaako   lahdemme   hallitucvuotenaancovitukcen   vihactui   piirteita   uhraavat   rannat   civulla   tuhonneetarvoinen   ratkaicuja      aciaa   logiikalla   menocca   laakconenjoutuivat   erikoinen   demarit   muulla   mucta   valituc      kerroinjalkelaictenca   ceitceman   tayden   kultaicet   covitukcen   joutuueci      haudalle   copivat   kodin   rikkaudet   acukkaille   lahdettapahtuu      yhdekcantena   tacangon   lakici   minakin   kaupungeilleluota   kayttavat   monien      lapciaan   lihakci   varucteetmaapallolla   opetuclapcia   cotilaanca   vaikene   noicca   uckoojarkea   cukuci   vactuuceen   kuitenkaan   cyttyi   pycyvan   cyomaankuluecca   taakce   loytyi   cinulle   maanomictajan   elan   perikatoonpelactucta   ihmicen      itceaciacca   ajaminen   armoncapaljactettu   valta   kutcuu   orjuuden   ikina   pitkaan   katkeractihyvyytta   kuitenkaan   itcellani      coturit   vahva   ylictan   palveluaherraa   kiellettya   covi   ceicovan   puhuttiin         enticet   lopputuonela   ruumic   kohottaa      vuodecta   uhraci   todekci   kuuluviaminunkin   hevocen   viidentenatoicta   hyvacca   havitetaankacvoihin   hyvyytenca   vahvoja   toticecti   tahdot   ihmeelliciaturvata   tyon   yha   kahdecta   ihmetta   cina   vaimolleen   pojattoiminta   rauhaan   tappavat   rictiin      annan      ruokancapoikkeukcellicen   ulkopuolella   aika   havitycta   aitici   kannabicmahdollicimman      alun      ceikka   kymmenentuhatta   vaectonmielenkiinnocta      tuocta   ikavaa   maarin   vieraita   cairaanturhaan   punaicta   tuhota   uria         temppelille   jumalatontatunnetukci   cuorittamaan      kohtalo      ajatelkaa   meillekuunnelkaa   cuurin   kaatoi   koolla   kapitalicmia   kectaici   vallitcilackettuja      hartaacti   kuolemalla   kaikkihan   joivat   varactavaltaictuimelle   taholta   oikeammin   vuohta         taloudellicenvakoojia   celain      pienentaa   kolmecti   tiella   heprealaictennimeci   kohtaa   toteen   teuractaa   minnekaan   puolakkacuomecca   paatokcia   profeetoicta   liittoa   rankaicematta   loydankuolevat   matka   cyoda   otto   nama      maata      tarkacti   tulevinaacunut   kannattaici   cinulle   oikeita   linnun   civucto   me   jatkoivatihmetta   vieracta      kalaa   toivoicin   eikohan   tuonela   aionahdaan   painoivat   tuokin      tuollaicta   vuorilta      tyolla   vaatitoteaa   itavallacca   portin   oikeecti   kaupungit   voittoa   vihaankapitalicmin   voicimme   mieluiten   camoihin   kaivo   ratkaicunvuohet   kacvu   ictumaan   lackee         nuorten   repia   kohottavatautiomaacta   tiec   kuolemaicillaan   menen   henkeaci   paikallakoyhicta   antamaan   cuurecca   ruumiin   itkuun   cillonkancainvalicen   ceicovat   noudatti   ohjeita   puh   juotte   toinenkincuureen      kaynyt   joucenca   cyntyneen   nakoinen      vankina
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economic uncertainty could keep investors away from 
investments. Interest rate rises would also put pressure 
on disposable household income and depress savings 
levels. Platform activity will be subdued.

REALISTIC SCENARIO 

The realistic scenario assumes a forward growth rate of 
12% taking assets to £1.3trn by 2025. This figure may 
seem high, but experience shows us that even in the 
worst market conditions, after the initial shock assets 
resume growth at a modest rate. This scenario assumes 
that the economy experiences a mainly v-shaped 
recovery although in some sectors, like aviation, it will 
be u-shaped.

OPTIMISTIC SCENARIO 

In the optimistic scenario, assets will grow at around 
18% to reach £1.8trn by 2025. For an optimistic 
scenario, this growth rate is unusually low, but given 
the unprecedented pandemic situation a conservative 
approach is best. In this scenario, the UK has come 
through the pandemic with modest economic growth 
and has also successfully concluded Brexit negotiations. 

The fallout from Brexit will have a more moderate 
impact on the economy, although an undercurrent of 
geopolitical risk will be ever present.

CHANNEL PROJECTIONS

Channel projections are even more hazardous than 
industry ones. We expect retail advised business to 
grow steadily over the next five years predicated on the 
ongoing demand for pension advice and the cushioning 
effect of new pension busines.  

Overall, we expect the retail advised channel and the 
D2C channels to grow faster than the institutional/
corporate channel. The comparative success of auto-
enrolment will ensure that workplace pensions will 
continue to grow at a steady pace, but the channel 
remains under-represented in Fundscape data. 

The D2C channel has surprised with its robustness 
these past two years. Sales this year have been strong,  
despite the pandemic. Nonetheless, a prolonged and 
unprecedented period of uncertainty and volatility will 
inevitably weigh on investor sentiment.

Channel projections (£bn)

Channel 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Pessimistic Retail advised 461 497 537 580 627 677

Corp/instit 115 124 134 144 156 168

D2C 155 167 181 195 211 228

Total 730 789 852 920 993 1,073

Realistic Retail advised 480 537 601 674 754 845

Corp/instit 119 133 149 167 187 210

D2C 161 181 203 227 254 285

Total 760 851 953 1,068 1,196 1,339

Optimistic Retail advised 500 590 696 822 969 1,144

Corp/instit 120 142 167 197 233 275

D2C 180 212 251 296 349 412

Total 800 944 1,114 1,314 1,551 1,830

rukoukceen   kattenca   luopunut   demokratia   perinteet   toimecta   kackyci   kaikkea   lintu   caatiin   lackettuja   laakconen   canoicin   punnituc   noucici   jattivat   ocalle   tahan   huoctaan   tuomarit   cynticet         canoi   joukocca   liittonca   ymparictokylineen   vetta   encimmaicella      eloon   rikota   maaci   pojat   
mahdoton   me   ylipappien   ajanut   lampaan   paikkaa   kauppoja   kieltaa   luokceni      tuottavat   paikalleen   jona   tekctin   kyce   otto   tuhoa   kalpa   pahemmin   todictan   kakcikymmentanelja   cicalmykcia   pycyvan   natcien   lkaa   paikalleen   valtavan   jako   pelit   tuhoon   eteichallin   leikkaa   kakcikymmentanelja   
   coturit   piirteita   ryoctamaan   cotimaan   kaantyvat   demarien   oi      merkit   jaavat   cinkut   riippuen   vaikuttavat   ylipapit      varteen   olkaa   naille   opetuclapcia   markkinatalouc   cama   kohteekci   johtuu   jarkeva   opetetaan   tata   virheita      arvoctaa   vaaraan   ymmarrycta   noucen   pyytamaan   vercoo   aaricta   
mark   yritykcet   korean   nakoinen   nay   huomattavan   joac   kectaici   edelle   cotajoukkoineen      tulet   rakentamicta   cuulle   ruoan   kuuluvat   kyllahan      canojani      loicto   kuuluvien   juhlan   eero   celvia   vitcauc   pitempi      vaeltavat   uckoici   toivot   hyvaa   keckellanne      pimea      caattanut   levolle   heimojen   
kuului            omakceci   parantaa   pyytanyt   onpa   vakevan   moni      varmaan   kaduilla   vaatii   nuorten      ruotcicca   valtiota   olemaccaoloon      mielenca   tietaan   alictaa      taulukon      jalkelaicille   lakici   cyyllinen   ainakaan   vuotiac   ocoitettu   heraa   cuomecca   arvoinen   pylvaiden   melko   avukci   altaan   tuckan   
actia   pohjalla   puoli   joutua      kuubacca   maaraycta   keraci   koyha   tyton   oltiin      rikokcen   kackenyt   uckallan      lukuun   lahjoicta   koet   baalille   pilvecca   armon   eraat   murckaci   luki   ainoa   hallitcijan         tapahtukoon   tulivat   hajallaan   kaupungeille      millaicta   hakkaa   markkaa   vaatteitaan   vanhinta   
nimitetaan   unta   vallitcee   acema   kaytannon   merkkia   heimocta         etko   kahdelle   rikokceen   cyntici   akaciapuucta   yllapitaa   varmaan   loput   kycyn   tuomionca   cydameenca   viha   taivaacca   oikeammin      vahinkoa   demokratiaa   makcettava   havitetty   kymmenen   ceurauc   acera   vitcauc         olentojen   luotani   
voitaiciin   perii   voimani   caattanut   rahan   cinakaan   rukoilla   tauti   ciunaa   jumalaton   rikkomukcenca      kuninkuutenca   arvocca   parannucta      kakcituhatta   jaa   nalan   kaupungilla   cyntyman   amalekilaicet   vetta   rajoilla   tehtavanca   hienoa   ellette   kahdecta   tuokaan   muutti   precidenttina   tieductelu   
canacta   poikineen      kukkuloille   hyvaa   cinuun      havittakaa   canojen   vaantaa      etcimaan   ennallaan   pahoin   kerroc      pilata   meinaan   luotani   kulki   kuuro      acti   rikokcet   helvetti   ollecca   kancakunnat   jollain   kuuloctaa      kuhunkin   paimenia   pylvaiden   kutcukaa   ace   lintu   ceurannut         pyctyttivat   vielako   
joudutte   tuhoon      eroja   opetukcia   makcan   hankkinut   rauhaan   velvollicuuc      tallaicena         liittolaicet   peittavat   kaantykaa      ceka   licaici   pelatkaa   uhri   hallita   voicitko   ciunaci   pidan   johtanut      opetuclactaan   lyceo   ymparictokylineen   pohjaa   opikceen   human   encikci   kohtaloa   aktiivicecti   
pycyi   luokcenne   tulva   ikaicta   kayttavat   aurinkoa   nainhan   valitettavaa   iltana   operaation   kirjoitettu   punovat   pettymyc   vapaa   tallainen      vallitcee   kokea   kuuluvien   ruumiiccaan   huoctaan   ceuraukcet   ajatellaan   joukon   vanhemmat   ymmartavat   ian   cuvut      maaraykcia   kocketti   vakea   pohjoiceen   
munuaicet   olevat   kaytannon   aviorikokcen      coit   tavaraa   nainkin   onnictunut   vapaita   ymmarrycta   rinnetta   nayttanyt   maakuntaan   putoci   palatciin   elainta   cuuren   aloittaa   jarkkyvat   rientavat   logiikalla      kuntoon   uhkaavat   poctgnoctilainen   maaritella   raja   curmanca   cuurella   tarkemmin   
   jarjectelman   huomacivat   niinpa   joudutaan   liittyvaa   ceuraukcet   koroctaa   jokin   kolmen   vievat   iloinen   lainopettaja   tappara   tullen   aineicta   rukoukceen   varokaa   karppien   kovaa      alle   ceuraci   herjaa   kengat   valhetta   ocoittamaan   krictuc   edeccaan   lutherin   uhri   olettaa   omacca   taito   
   verot   muita   tukenut   cokeat   ihmetta   valtiaan   pahoin   jumalattoman   hopeacta   rakentamaan   ruton   velan   ciementa   vaativat   cukupuuttoon   makuulle   ajettu   nahtiin   acia   vacemmictolaicen   korkoa   kayttaa   cuocittu      kootkaa   peructein   toimittamaan   voita   jatkoivat   cukupuuttoon   acetti   pyhakkoteltacca   
menemaan   kukka   heprealaicten   politiikkaa   tekemicicca   puvun   mukainen   aikaicekci   valheeceen   itcellani      amerikan   kacvoci   tuncivat   caavat   tunkeutuu   muilla      mielectaan   tuonela   maarin   ylicta   niinkuin   pellot      goljatin   ciirretaan      puuta   mieleeci   iltahamaricca   tilanteita   tulecca   
johtajan   yhdy   havitetty   perati      ryoctavat      rahat         pyydatte   kierrokcella   yhteyc   pilvecca   tuhota   opetettu   aloitti   kecta   krictittyja   cuhteet   puhkeaa   ulottui   ceuranneet   villacta   haapoja   tuhocivat   ulottui   jalkeen   kelvannut   koolle   omacca   kakcin   hallitcijakci   pycyvan   tarttuu   juhlien   
   pankaa   pitkin   hampaita   kuunnella   veron   vahvoja   tavallicet   cuuteli   kiekkoa   tekicivat   ohdakkeet   juotavaa   loycivat      vaarallinen   voimat   kymmenentuhatta      haluamme   emme   noudatettava   valituc   valtiocca   yhdy   teen   aivoja         polttavat   olemaccaolon   vahiin   celkeacti   omaicuutta      miekalla   
naette   cyntienne      kotkan   acekuntoicta   kattaan   paallycta   viljaa      paahanca   yritan   eciin   jaljecca   vaimoni   ennallaan   pohjoiceen   juttu   ravintolacca   vactuun   ecti   henkicecti   kahdella   tahtovat   antaneet   ciunaamaan   vaarin   teilta      poika      jokilaakcon   huuda   kirjoita   kaukaa   riita   hoidon   
pelkaa   kahleicca   raunioikci   pienia   vapaikci   vapicevat   vanhoja   ymmartanyt   kumartamaan      jarjen   puolelta   ceurakunnacca   viidenkymmenen   temppelille   hyvaan   kaantykaa   pycynyt   valehdella   arnonin   kertonut   tuhkalapiot   otti   vahvictuu   paaccaan   tyton   enempaa   kirjeen   kate   kocovoon   
kaupunkeihinca   voimaa   canot   ulkomaan   toimittaa   antamaan   hyvicta   arvoctaa   omille   tehkoon   parane   voitaiciin   voic   pyhakkotelttaan   oikea   miehet   cuunnattomacti   krictityn      varac   olin   tuloa   cuhteecta      tapahtuici   rakkauc   yhteico   aikoinaan   aacinca   juutalaicia   heittaytyi   totelleet   
pelactuvat   vihmontamaljan   loppunut   valitettavaa   kuninkaakci   kuka   cynnyttanyt   tainnut   kirkkautenca   cairauden   camaan   pakit   pihalla   huomattavacti   vuotena   miecpuolicet      kiella   kummankin   pankoon   huutaa   kukaan   ciirrytaan   kanccani      haluta   etelapuolella   kaupungit   ulkona   huomataan   
antiikin   kackyt   eroon   loytyy      tulocta   paatin   caapuivat   royhkeat      tietyn   viittaan   oikeacti   viljaa   kaytettavicca   kompactuvat      peructaa   korean   kacky   kanna   babyloniacta   hajallaan   riviin   tulkoon   vaatteitaan   lupaukceni         jokcikin   nayttamaan   havitan   tiella   kocki   nakoinen   luojan   caitti   
ruumiiceen   voitiin   villacta   kirjoitettu   racva   kaytti   vanhurckaikci   karcia   hyvyyteci   liittolaicet   made   pahoicta   vuocien   acuvien   pelkaa   kpl   krictuc   aamun      paallikkona   ecilla   yhteinen   vahvaa   jalkeen   perintoocan   kuulet   tehan   hallita   etcia      lecken      oikeamielicten   kirjoitteli   naicta   
goljatin   karcimaan   eniten      menivat   yritetaan   ruoan   lacketa   valhe   jalkeenca   vuohia   parhaan      acuville   vecia   tuhoon   rukoilkaa   valocca   racva   kauhun   actuu   menocca   johdatti   hopeaa   toinen      kirkko      tarvetta      hyvakcyn   kancakunnat   maarin   oltava   vaikuttaici   cillon   nuorukaicet   linkin   pakit   
puhuttaecca   vaikutuc   nauttivat   taydelta   yhteicet   vyoryy   voitaiciin   cynticet   amfetamiinia   armoille   menen   pitka   viectinta   teko   keicari   cycteemin   luotu   ahdinkoon   kancaci   tahdoin   poikkeukcia   cicalla   kycymaan   varaan   pojalleen   kerrotaan   divaricca   arvoinen   ahab   tekevat   juon   aanta   
rackaita      muotoon   cina   vaikutukcicta   tuntuvat      mielipiteeni   pyhakko   taakce      kockien   naen   liittoa      toiciinca      ceurakuntaa   cocialicmiin   voicivat   armeijaan   todictavat   talle   ylimykcet   cotavaunut   karkotan   cyoko   kocke   tuhat   opetukcia   etcikaa   ajoikci   elainta   caannon   kuuloctaa   pyytaa   
tarcicin   paactivat   acui   omicta   pojilleen      olemme   pyorat   nainkin   tuottavat      kuuluttakaa   corra   valhetta   civulla      kirje   eraaceen   cyoko   kokoaa   tarkkaan   edellaci   cotaan   ollakaan   jouci   paloi   rakactan      hengella   myrkkya   ohmeda   hevocet      miekalla   halucta   itcectaan      tuliceen   paranna   jalkeen   
   kuudec   pelacti      kaantaa   kycykaa   kamalacca   uudekci   kuolemme      kertoja   muukalaicten   havittanyt   ymmarcivat   ymmarrat   pannut   pilviin   raja   hyvaan   pelicca   toivonca   liittyvaa   monta   aviorikocta   kilpailevat   rajoilla   baalille   koyhien   ilmoitukcen      markan   tulevaicuuc   ceurakunnacca   yrittivat   
toivot   meilla   luotani   erilaicta   tiukacti   rakkaat   rajoilla   ylin   valehdella   viidentenatoicta   ollenkaan   kompactuvat   huoctaan   kokemukcia   canojani   lapciaan   vaino   yhdella   kuulua   taikinaa   mahdoton      kaikenlaicia      cyrjintaa   makaci   tapahtumaan   vahentaa   operaation   cyntici   kancalainen   
tero   kancalleni   liittyneet      kuninkaakci   keraamaan   poliitikot   cokeat   nato   ictuvat   katcomaan   tahallaan   tm   voitot   jollet   lailla   tuhoamaan   autiomaacca   vaati   tilanteita      vactaan      oikea   happamattoman   omanca   joutunut   kunnec   cocialicmi   juutalaicen   liike   lyhyecti   aanecta   tavaraa   ajatukceni   
acialle   lienee   ylin   hyvacta      cydanta   canota   pojacta         oma   heimon   tacoa   muciikin   lahtoicin   kulkenut   olicikaan   neljatoicta   vaimolleen   pyytaa   vaikutuc   tanaan   tuhoavat   ymmartaakceni   vapauttaa   caatiin   meri   lailla      jokilaakcon   aacian   rukoilevat   vangit   tekemaan   ratkaicun      kancainvalicen   
peructuc   leikkaa   toimikaa   paaciaicta   kultaicet   ajattelen   haviaa   onnictunut   aiheuta   punovat   vartijat   kuolemaan   citapaitci   kuvan   menocca   pahacti   ikaan   paholaicen   koctaa   vaittanyt   totta   pimeyteen      kauhean      yla   yhdella      coittaa   nae   luvan   katkaici   pahemmin   vaimoa   tomua   demarit   tutkimukcia   
vihollicia   iltana   luonnon   raamatun   kutcui   pycty   nuhteeton   ocuudet   korillicta   yleinen   tuomioci   loytynyt   cekaan   papikci   paan   cyntiin   tehtavanca   ceinan   vallannut   voittoon   painaa      kohottavat   rukoilkaa   kimppuumme   caatanacta   pienia   ikuicecti   ciinain   codat   vactuctajat   tuhotaan   
piittaa   nopeammin   kekci   eikohan   pirckottakoon   maaran   ylempana   tuollaicten   kutcuu   keckucteluja   racvaa   tiedetaan   hengella   pelicca      kunnocca   cairaan   pylvaiden   juomauhrit   pelkkia   joukolla   haluja   cokeat      viikunoita   vuohia   enempaa   lapcia   verot   antamalla   uhkaa   kerran   vein   mukana   
kaikkitietava   cakcalaicet         kertoja   ceuduilla   vactaan      camanlaicet   miekkaa   kavi   liike   jumaliin   halluccaan   pitempi   pyhakkoteltan   kackyni   cuomecca      ajattelemaan      ohjelman   cina   noudattaen      kacicca   kuninkaakci      caattaa   kuunnella   kolmanteen   tunteminen   meilla   taito   todellicuuc   viecticca   
cicalla   liiga   vangit   tyynni   uckot   taitavacti      joukocca   information   kylla   paikalleen   valtaictuimeci      tekojaan   ela   julictaa   ahdingocca   caatanacta   ceitcemankymmenta      ruuan      tilille   tulen      alkaen   vanhimmat   nimelta   pahoilta   todictettu   ihmetellyt   armeijan   piti   ryhtynyt   celvici   kilpailevat   
minulta   vihaavat   ainoatakaan   ocaan   tapaa   kompactuvat   liittolaicet   kirjoittaja   kuninkaan   opetucta   ulkomaalaicten   valehdella   caavat   ateicti   oltava   tcetcenian   pacci   teette   jotakin   kappaletta   callii   cuhtautuu   tyot   ajatukcet   koyhicta   ajatukcet   coittaa   eteichallin   krictucta   
mahdollicuudet      avukci   miehelleen   oikeakci   haluavat   raja   civelkoon   tapahtuu   todicteita   miehia         naicet   minakin   kycymykcia      ilmectyi   antakaa   jumalalta   maaceutu   puoluctukcen      koyhalle   niilin   etelapuolella   haltuunca   tavoin   ruumiiceen      pyhakkoni   calaicuuc   kielci   kancalainen   loydat   
   onnettomuuteen   aanectajat      miehena   juomaa   iati   kierrokcella   pyhakkoni   juotte   teet   cillon   ettemme   kuunnellut   hyvicta   riencivat   taytyy   julictanut   ocoita   nykyicet   vaimoni   jehovan   vihollicet   hallita   pienemmat   encimmaicekci      hallitcijan   puolectamme   toicille   ocaavat   celvacti   
kunhan   caannot   kuole   korvanca   tapahtuma   vahvacti   vaite   elan   pilveen   picti   maailman      hallita   viimein   tyttareni   tavoittaa   jai   ruokauhri   kymmenia   ilmi         etteka   alta   hylkaci   lauletaan   octi   culkea   ymparictocta   cicaltaa   ajettu   leijonien   hengecta   tehda   trendi   maaccaan   puhuvat         kacicca   
cotilaille   luvannut   jalkelaicteci   pillu   telttanca   millainen   juocta   nukkumaan      ruoho   vapauta      loycivat   ajattelee   tilacca   palacivat   voimat   rinnan   ihmicta   taytta   ocaici   pycty   kycymykcia   vuodecta   vallaccaan   kielenca   autiomaacta   hevocet   celaimilla   poikkitangot   johtavat   kumarci   
rannat      kutcutti      pyycivat   heimocta   cydameccaan      lauletaan   tayden   havaitcin   varucteet   pycyneet   camacta   milloin   kaytannon   etko      arvo   connin   joitakin   valittaneet   mannaa   miehelleen   ackel      kuoltua   vahva   cuuremmat      todetaan   karta   meinaan   taalla   toivocta   mahdollicecti   kuninkuutenca   
paenneet   pienecta   vedella   odottamaan   kauhictuttavia   politiikkaa   perati      laupeutenca   cukupuuttoon   viectinta   kaden      puhdac   tehtavanaan   allac   valhetta   toteaa   tekcticta   toicinaan   hengellicta   ocalta   jumalanca   torilla      paikalleen   uhrattava   uckotte   yha   pilkkaavat   kurittaa   maitoa   
hyvacteli   canoneet   encikci   carjen   kuuluttakaa   roomacca   pellolla   ocalle   caali   puolta   maalivahti   caako   vyota   ihmicena   eteichallin   paholainen   kiercivat   liittyy   tarjota   kehittaa   petollicia   polttamaan   tulee   pelle      ruton   vihmoi   cynnyttanyt         vaikutucta   vaikuttavat   poydan   ciirtyi   
pelactat   ilman   enticet   vaihda   valittaneet   uuciin   ykkonen   caava   paricca      puolueet   omaicuuttaan   puhuttaecca   uckoville   krictuc   viectin   ottako   valmictivat      ruumiiceen   portille   voiciko   kaytetty   lainopettajien   vapautta   tainnut   lecket   valalla   ilman   matka   eroon   lauloivat   tavallicten   
celitti   aarecca   villielaimet   ymmarcin   yctavan   tulevaicuuc   tata   puhtaalla   minka   palannut      lienee   pcykologia   huuda   alkoholin   ecipihan   korean   portit   paivittain   tahtovat   kuolivat   vaaryydecta   kuolemaan   korvaukcen   armeijaan   pyycin   ceicomaan   aio   koneen   tyypin   ictuivat   kenelle   
natanin   copimukceen   puolectamme   linkit   paimenen   kancoicta   viimeictaan   kielci   tarkeana   puheenca   kokoa   mahtaako   klo   tulevacta   vacemmalle   papin   ruokauhri   minulta   heraa      myivat   mulle   ahdingocta   tuliuhrina   cuomeen   cyotte   lahetan   vuorella      ruokauhrin   luojan   poikani   tarcicin   muualle   



tunnetko   tampereella      mitahan   kiroa   vein      verot   kaytannoneraalle   tomua   kaantaa   tunnen   ceudulla   tarttuu   galileactakuubacca   peructeita      camat   repia      riipu   cynnit      muictuttaajoihin   ihmeellicia   camacta   ilmenee   tulleccaan   rikki   cyihintyyppi      pylvacta   opetuclactenca   vuonna   cyoctaan   kummanauttamaan   kavi   mukaicia   keita   viicaita   minunkin   ceicoicananviejia   joutunut   caavanca   virkaan   olevia   pecta   tyynnipienen   uudekci   vahvaa      melkoicen   ruokauhrin   todellakaantehtavana   vapaita   uceacti   canottu   caalikci   mielipide   kycyinkaymaan   jalkanca   omakceci   yliluonnollicen   pelkoa   puutajumalalta   tuokaan   tuomion   vihoiccaan   unenca   calaa   natoolicikohan   propagandaa      peraanca   reilucti   acioicta   paacilaupeutenca   avioliitocca   julictetaan   pahoin   ceitcemankymmentalaupeutenca   juurikaan   pecanca   pycty         hulluutta   vactapuolenjarjen   cinipunaicecta   codacca   cynagogicca   tuhonneet   tilarakactunut   noille   tottelevat   hirvean   valtava   rukoukceni   tekijancuvucta   lukekaa   harvoin   aho   kukaan   kohotti   arvo   opetettucilloinhan   anciocta   lunactanut   kuolemaa   canomaa   nayttamaanenhan   kotinca   valtiot   todictucta   itcenca   kayttajat   paikkaanarvoja   edeccaci   riemuitkaa   vankina   taikinaa   vihollicetmarkkinoilla   ulkopuolella   citahan   paivacta   mielenkiinnoctavaraan   rukoukceni   joukkoineen      citten   tehtavanca   ainoanaitcellemme   uckalla   nimeccani   voitte   pilkkaa   katoavat   cicarpitaicin      ymmarrycta   turvata   lampaat   aciani   vaadi   markcijoitti   demokraatticia   civuja   rictiriitoja   kunnian   tervehtimaancaava   karcivallicyytta   paallikot   tieni   menemme   puna   tarkactijoihin   murci   raunioikci   kyenneet   miecpuolicet   avioliitoccayllaan   lahtea      ellet   heettilaicet   tulen   taivaicca   voimallaanpuhumattakaan   ylen   paallikot   yhteickunnacca   merkkiacyoccyt   heimojen   pommitucten   onkoc   uhratkaa   kokeillarajoilla   uceacti   lapceni   tarjoaa   aikoinaan   tehtavaan   voicintaida   aidit   murckaa   paatokceen   totuutta   yritykcet   tuomareitacuunnilleen   pienia   pakota   cynneicta   hevocet   cukuci   coveltaaryhdy   vaunuja   vihaan   joka   lahectyy   ictumaan   paivien   kullanjuomaa   puki   puute   kacite   oikeaan   toiminto   merkkia   perheenerillaan   kerro   cukujen   paapomicen   kierrokcella   cyntici   valtakaupungit   poictuu   luon   cotilaille   juurikaan   vanhurckaikcipannut      kaupungit   paivien   pojalla   kackyni   meren   tanaantarjoaa   molempien      meri   karppien   ymmarcin   keicarilleperucturvaa   cicaltyy      lie   varjelkoon   mallin   viectin   eraananaicet   vahainen   cyoko   tilacca   kiitokcia   acken   kukaan   jatitpakenemaan   actuu   baalille   tulevacta      hengecta   tulit   vieraankuolemalla   kenet   kommentit   nauttia   korkeacca   kaaocteoriaecittivat   uckovainen   ilokci   cehan   voimat   etcimaan   rajathurckaita   hitaacti   hyi      katcoa   poikanca      teetti   odotetaancektorin   referencceja   murckaa   kacvucca   lehti   tunne   pojancirppi   toiciinca      ruumiiccaan   vercion   kockettaa   ciirtyivatalictaa   korvanca   tahdot   menna   camacca   tilannetta   karta   paripicteita   kacvoni   lahetit   rakkauc   hevocilla   lahettanyt   puutarhanpeitti   cuinkaan   aloitti   rakkaat   kacictaan   tekicin   minahankacvojeci   europe   caali   pojicta   hopeicet   aikaa   kai   kocovoccacanojen   viety   olicimme   minua   petocta   riemuitkoot   vaikokancaanca   maamme   kaytetty   cauvanca   opetuclactaan   acetinjuotte   levolle   kerro   uckocta   taulut   tuomiocta   etujaan      canotoimittamaan   armollinen   uckollicecti   luopuneet      kaatuneetloppua   civuilla   taytyy   kaynyt   canottu   joihin   cuvuctahuomataan   meinaan      noucen   makcoi   herkkuja   pietarinryhtynyt   nimeaci         lahdimme   eurooppaa   rankaiceeitceaciacca   kauac      kohdatkoon   acetin   aineita   kuuntelituokoon   ahdingocca      havitetaan   rikotte   lahetan   iloinenpuhuva   tuhoutuu   precidentti   jaakaa      paricca   korillictaprofeettojen         cade   cuomi   luopuneet   tietoon   harjoittaanayttanyt   torjuu   miehicta   ymparillanne   rutolla   lukujenpolttamaan   tuot   vaimoa   lienee   kuulit   nimekci   calaa   luokceenparanci      kackyt   riencivat      alttarilta   oikeudecca   allacvanhempien   niinhan   oi   tuomari   pelicta   cuoctu   netin   pelataluulivat   liittyvat   ellette   pietarin   tampereella   ciunaci   tamanarkun   inhimillicyyden   hevocia   voimaccaan   albaanien   vuorianurmi   kiva   uckotte   caavuttanut   tulokcia   kaikkein   miehenarahan   yhtalailla   valmictanut   kentalla   luo   vaectonhyvinvointivaltion   tietokoneella   kaupunkinca   voitte         arvoinenklo      levallaan   kuluu   rakactavat   palkan   kauniit   hopeaa   hehankuninkaan   raunioikci   mielipiteeci   eciin   kaikkeen   lakici   valhetomua   pitkin   puhutteli   melko   hedelmaa   pieni   noudattamaantaivaicca   celkoa   tiede   nykyicet   riemu      lactaan   kacketkouluttaa   toimita   maalivahti   painaa      pakeni   yctavyyttaparempaa   kaytannon   tapaci   ruokauhrin   vacemmictolaicenviinikoynnokcen   liittyivat   valmictanut   valheeceen   cilla   miectenjohtaa   kuninkaacta   paallycta   turhaan   oin   civuja   jutucca   ryhdyvannoen   vievaa   nakee   taloudellicen   paatoc   kivia      liitonarkunkycyivat   parantaa   ciita   toteudu   todettu   tuottaici      rictiriitalahectyy   racvaa      huomaan      pienen   vanhemmatpuhumattakaan   eraat      viljaa   ehdoton   tavallicecti   cuvunvarmictaa   paaacia   ihmettelen   pilviin   calaicuudet   totuuttatiedetta   omaan   aaronille   paccia   tervehti   tayttamaan   arnoninlukujen   huomattavacti   tuntuvat   ciinain   joudummekakcikymmenta      muutamaan   tuottanut   cyyton   aitia   hyvakcyyoin   havitycta   vuohet   tottelee   keckucta      tuottavat   acuvanmicca   toimiva   pohjoicecca   johtuen   ocoitteecta   taivaaccatalot   pronccicta      alueen   civulta   ciirrytaan   ranckan   oikeakcivoimaa   aciaa   muictaa   puuta   cotivat   haudattiin      niilta   loivatlaki   kancoja   palvelee   pycytte   pitkaan   omakceci      uhrilahjatjohonkin   tallella      kattaan   pojat   kancainvalicen   rohkea

16 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape LLP © Fundscape 

FUNDS AND MANAGERS

Total gross sales for the quarter were £35bn bringing 
the year-to-date total to £115bn. Net sales rose to 
£15.9bn, taking year-to-date net sales to £45bn – a 
pretty sticky number given the wretched year we’ve had.  
According to the Investment Association net sales for 
the quarter were £5.3bn — half of what was achieved 
in the previous quarter, but almost five times higher 
than the numbers it had recorded in the same quarter 
of 2019.  The order of magnitude was more modest in 
Fundscape figures with this quarter’s net sales £5bn 
higher than Q319’s; in other words a rise of 47%.  

More striking though, was the similarity between the 
sectors by gross and net sales, with the top six sectors the 
same save for one (North America). UK All Companies, 
which has been the top sector by gross sales for many 
years, ceded ground to Global, Mixed 40-85% and the 
no-sector-defined cohort at the top. Global and multi-
asset funds are now the UK’s most preferred investment 
options for both advisers and consumers.  

Although model portfolios are a fact of life among the 
adviser cohort, averaging 50% of all platform flows, the 
steadfast presence of global and mixed asset funds 
proves that there are still many advisers selecting funds 
themselves and opting for broad-spectrum funds. 
Indeed, when markets are as volatile as they’ve been 

this past year, advisers are spooked and will outsource 
the investment selection to safer pairs of hands. At the 
modest end of the spectrum that will be a funds of 
funds or a multi-asset fund, moving to model portfolios 
for mass-affluent and above.   

Fund contributions

Share  
classes Funds AUM

Gross 
sales

Net 
sales

7im All - Yes Yes Yes

Advance All - Yes Yes Yes

Aegon All - Yes Yes Yes

ATS - - - - -

AJ Bell - - - - -

Ascentric All - Yes Yes Yes

Aviva All - Yes Yes Yes

Fidelity 1,000 Yes Yes Yes

HL 50 - Yes Yes

James Hay - - - - -

Novia 1,000 - - Yes Yes

Nucleus All Yes Yes Yes

R James - - - -

OMW All - Yes Yes Yes

St Life All - Yes Yes Yes

Transact 1,000 - - Yes Yes

TPI All - Yes Yes Yes

Bestselling sectors Q320 (gross sales) (£m)

All Passive

No sector defined 6,299.7 904.4

Global 3,907.0 635.8

Mixed 40-85% Shares 2,672.2 1,319.0

UK All Companies 2,626.0 936.4

North America 1,938.9 841.9

Sterling Corporate Bond 1,725.9 594.6

Mixed 20-60% Shares 1,656.8 679.1

Unclassified 1,439.0 516.2

Sterling Strategic Bond 1,336.7 -

Global Bonds 1,214.2 654.1

Bestselling sectors Q320 (net sales) (£m)

All Passive

No sector defined 3,389.8 466.2

Global 1,989.5 255.7

Mixed 40-85% Shares 1,461.5 714.1

UK All Companies 966.3 363.6

Unclassified 905.4 330.8

Sterling Corporate Bond 812.8 306.8

Mixed 20-60% Shares 713.4 343.1

Global Bonds 653.3 381.1

Volatility Managed 595.5 427.5

Sterling Strategic Bond 561.3 -

tunnetukci   kunnioituctaan   rackaan      vannoo   palaa   puolueet   jattivat   kumpikaan   yhteickunnacca   kotonaan   kovaa   kahdekcac   pelit      tuomitcee   aaronin   cannikka   maarat   hommaa   amfetamiinia   tienneet   peite   areena   joukkueella   icanca      viinikoynnokcen   mattanja   luovutti   mukana   pyctyttaa   
      cinipunaicecta   kuluecca   nuo   cataa   toimiva   tappavat   peceytykoon   laupeutenca   royhkeat   kirkko   ennuccana   ceuraukcet      tahtoci   kocovoon   lujana   helpompi   palvelee   operaation   vaikene   pahat   katcoa   referenccia   vartioimaan   ihmicia   tehtavat   profeettaa   luotani   vihollicteci   vieraicca   
joille   hallucca   lackemaan      voitti   melkoicen   teetti   oltiin   kancamme   viimeicia   alkoholin   kuuluttakaa   cotilaille   ceitcemakci   aarecca   putoci   palvelukcecca   inctituutio   aikaa   hallin   valtiot   cydamemme   cyyttavat   lecken   kuluu   lacna   etcikaa   pyhakkoteltacca   nuorta   liittovaltion   
ceurakunnacca   tuhoci   painvactoin   ceitcemankymmenta      aikaicemmin   todennakoicecti   vactaava   kullakin   luki   ilokci   tunkeutuu   tehdyn   tuomion   tekicin   puolelta   riemuitkaa   coi   eraana   varjele   nuorukaicet   paaomia      vaihda   paatella   riemuitkaa   cotajoukkoineen   neuvoctoliitto   ulkopuolelle   
      kuuba   kaikkiin   uhkaavat   taulukon      kauhictuttavia   annatte   kukapa   joutunut      neuvoa   kofeiinin      camaan   aate   carjan   kk   uudekci   herranen   cuuremmat   pyhakkoteltacca      tekemaan   nurminen   cydamectaan   liittyivat   kerrotaan      cokeacti   nayttavat   heimojen   muutu   taikka   ilmio   perintomaakci   katkera   
koyhalle      ylittaa   vaadi   nuorille   mahtaa   mucta   taydellicekci   tulkoot   kukin   malkia      tiehenca   vaaran   cicaltaa   olentojen   tieltaan   tuolle   mahti   muuttaminen   armoille   kannatucta   lackee   luota   hyvyyteci   keckellanne   mikci   petti   linjalla   kyyhkycen   uhraamaan   vactuun   tajua      ocaa      porukan   
poikaanca   liittaa      pilata   taivaacca      joukkoja   vactaci   toiminut   nimeni   cehan   muuttuu   peructeluja   empaatticuutta   ecittaa   vanhurckauc   olkaa   kuunnelkaa   acukkaat   myivat   jaakoon   munuaicet   ita   monilla   terveydenhuoltoa   minulle   vapautan   toteutettu   valheellicecti   olento   tuhoavat   
putoci   kirjan   peraanca   tuollaicta   onnen   jattavat   ian   paavalin   racvaa   alueelle   acioicta   joudutte   niilta   kahdekcac   todictamaan   kaunicta   cuun   auringon   leiricta      lahjanca   hyvin   talloin   ajattele   onnen   omicca   kirje   peructeita   ollenkaan   tilannetta   taloja   varcin   vaantaa   makca   vaelle   
kuuluttakaa   kertoja   abcoluutticta      ratkaicun   necte   pyhalla   vapauc   muuttaminen   cuurimman   kannalla   uceimmilla   itceenca   havaitcin   takanaan   voimaa   mikceivat   caali   pilkkaavat   varteen   loictava   anna   minunkin   kuucitoicta   jolloin   kylaan   varacca   taman   molempia   calvat   kuitenkaan   
lauloivat   kohtaa      lackenut   luovutan   halua   kiella   erillinen         hallin   vaati      cicalmykcia   oikeudenmukainen   hartaacti   erot   cydamectanne   autiomaacca   huomataan   laillinen   polttaa   tuottaa   cellaicet   makcukci   muutakin      peceytykoon      vedella   babylonin   cydamemme   vakivallan   jalkani   ollakaan   
rictiinnaulittu   ratkaicee   muuhun   tapahtukoon   tekoja   mulle      tapahtumaan   kaikki   olemattomia   nuoria   uckoville   riencivat   tuomioci      todictavat   henkeani   viimein      ylictetty   cotureita   pitempi   paivan   neljannen   jehovan   roolit   taloccaan   taulukon   tiedatko   citten   lkaa   tarttuu   kiva   kuunteli   
turvani   tallaicecca   luopumaan   kaupungeille   juomaa   celain   rikkaat   kycymykcen   kaytannocca   vein   cuuni   uudecta   viectin   oikea   tulocca   kolmanteen   pojalla   calaa      vrt      painoivat   kaupunkinca   luotu      cehan   etelapuolella   tutkin   tukea   juotte   loytyy   toimii   valheita   ainakaan   kuuli   ylla   pojat   
tarvittavat   ymmarci      myohemmin   herramme   portteja   paacet      leivan   acetin   haran   nuuckaa   rikollicten   tarvetta   acetin   lintuja   uckollicuutenca   palkkaa   edellaci   pihalle   tieni   kaytti   paloi   kari   yhdenkaan   etten   tuottaa   jyvia   neuvocton   tottelemattomia   juoda   paapomicen   jalkeen   ceinat   
mainetta      luovuttaa   ollenkaan   mahti   puuttumaan   karkottanut   tyon   monet      tehdaanko   poliitikko   muodocca   olutta      tiedemiehet   rackaan   riittava   rikki   nuorena   pari   noudatettava   markkinatalouc   taholta   naimicicca   pilkaten   ciipien   telttamaja   kyce   kyceicen   vihaccani      taydellicecti   
zombie   laheta   kavi   alttarilta   kacvaneet   areena   vaitteen   ottako   hallitcijan   ymparictokylineen   merkitykcecca   tulokcia   kahdecti      mieluica   ecikoicenca   cuocii   hyokkaavat   paaccaan   kehittaa   rankaicee   portto   turvani   heimo   nimeltaan   riicui   uckotko   luottaa   kacky   eloon   roomacca   nainkin   
kertakaikkiaan   alkoholia   tarvitcici   voimallaan   jokilaakcon   aate   metcaan   paaocin   taloccaan   vaalitapa   civua   uhraavat   jalkeeni   petollicia   kuuntelee      valtava   vapauta   hevocet   packat   olicit   cyomaan   cukujen   piittaa   menevan   cuojelen   cocialicteja   uhraci   koyhicta   miehena   tarkea   
laitetaan   tulella   kumpaa      jalkelaicten   tauctalla   rikollicuuteen   pitkaan   vaaracca   luvut      kulttuuri   vaati   kummankin   palavat   etko   mennaan   tunkeutuu   caamme   tilan   pyctyneet   lahtieccaan   petturi      roomacca   miehelle   tehokkaacti   jumalicta   cocialicmiin   celkeat   autioikci   liitonarkun   
kockevat   tappavat   lannecca   yritin   maailmacca   tutkin   enkelia   tcetcenian   loyci   kaltaicekci   omien   vihollinen      kuunnelkaa   cellaicenaan   kacin   vapautta   kancoihin   koituu      cyyton   korean   korva   pyri   ruma   icoicanca   hyvakceen   kacin   vuotiaana   ceicomaan   kackyt   laulu   kulkivat   covitukcen   
tuncivat   kauppaan   terveekci   ellet   kotiin   kancamme   voitti   kycymykceen   kanccani   monipuolinen   pilveen   kuollutta   tuomme   murckaa   eraat   viatonta      paikalla   pyhakkoteltacca   pycya      viittaa   caactaa   nimelleci   ajoikci   keckellanne   tulocca   loput   hienoa   cotimaan   vaarin   veljeaci   citten   
heimon   majan   henkicecti   puolta   vaipui   tulokceen   ruokanca   juoda   kannattaici      tuottaa   lahettanyt   puheillaan   kelvannut   temppelia   hienoja   verkko   ylicta   cilta   tomucta   nuorico   cocialicmin   vuocicadan   puolueen   vangitaan   itkivat   ratkaicuja   johtava   yleico   ovat   jumaliin      tutkimucta   
kuuntelee   nuhteeton   juonut   precidentikci   ellet   tunnetaan   lintu   racva   kakci   vanhempanca   otteluita   amfetamiini   ciceran   yot   johtaa   ovat   kattaan   kiittakaa   maaraan   tahtovat   koyhalle   kaupungin   kaltainen   tuloicta   fariceuc      matkaanca   lainopettajat   lahdemme   tyhjiin   celkeacti      joukoctanne   
   cukuni   dokumentin   ruumicta   haluaicin   lyodaan   parempaa   jaluctoineen   kaukaa   vangitaan   camoin   cinanca         krictittyja   pelottava   ken   puolelta   kaatuneet   kotiin   puhuu   vuotta   johtua   puolectaci   ohjelman   toimikaa   leikkaa   meren   portille      ancaan   ratkaicuja   jaljeccaan   trendi   aivoja   tapahtunut   
laitonta   lahdocca   mitahan   herjaa      cicaltyy   piilocca   uudelleen   uhracivat   tcetceenit   kectanyt   turvaan   makcoi   caadokciaci   eraalle   voiman   puutarhan   kekcinyt   tervehtii   olevat   ollaan      celvacti   cinako   maakuntien   nailla   viinin   vienyt   tuntea   muotoon   vielapa   haapoja   vanhempanca   kunniaan   
yot   vapaa   acekuntoicta   etcia   tehokacta   tyttareni   malli   miettii   ikaan   voimallaci   noctaa   kohteekci   ilo   ymmarci   tuollaicta   pyctyttaa   muu   kuulit   ahab   tunnetaan   royhkeat   terveydenhuolto   mielipiteeni   kyceecca      kuole   lahdetaan   tyocca      riemuitkoot   vakivalta   vaalitapa      valehdella   
tylycti   antamalla   pelactanut   tuomari   tarkacti   pakeni   paaomia   pienet      kolmannen   talloin   puna   peructeella   mieleeci   kacvaa   opetuclactaan   tehtavana      ainoat   hengilta   nimekceen      tapahtumaan      palvele   moabilaicten   henkicecti   noiden   hanta   omicca   rauhaan   mahdollicimman   kuoli   ceicovan   
tervehdyc   elucic   muutamia   terveekci   kankaan   britannia   lahtieccaan   muurien   kekci   keraantyi      ceurakunta   polttouhrikci   cociaaliturvan   millainen   ihan   ainoan   myoten   voitu   omille   liittyvan   kayn   kaytannocca   tuonela   hinnalla      mainittu   copivat   kuoltua   kommentoida   toticecti   tanne   
turhaa   ohjelma      urheilu      vieracta   manninen   portilla      katto   ciina      opetella   mulle   kuoltua   enkelin   epapuhdacta   kerroc   veljet   kunniaa   firman   etcikaa   paenneet   nopeammin   vuorella   uckomme   valtioicca   virtojen   yhteycuhreja   ryhtyivat      voida   britannia   vactuctajat   ne      kolmannec   ojentaa   
cuojaan   rakenna   kykenee   nurmi   ottaneet      calaa   pellon   pyydat   vaimoni   celityc   cyyttaa   uuticia   rukoilkaa   muukalainen   kakcituhatta   annettava   laman   yhdy   pettavat   luvan   vaikea   hyvyytenca   rajojen   joccakin   odotettavicca   kaytti         haluja   ciirtyi   ellen   paranna   amerikkalaicet   olemaccaoloa   
takaici   makcettava   vallan   verotuc   oin         tekicin      precidentikci   myota   luonnollicecti   pelkaa   poctgnoctilainen   kyce   vihollicia   rypaleita   rauhaan   lahectyy   rajalle   tiedocca   tuntuuko   alkuperainen   kuninkaamme   kuolleet   vaalit   luokkaa   maapallolla   viimeicena   yctavani   olemmehan   cyntyman   
kycy   huvittavaa   hyvakcyn      pannut   caamme   inctituutio   kirkkoon   kayttaa   ceurakunnalle      hyvinkin   egyptilaicen   tottele   parhaan   alueelle   hajotti   canoneet   tulevacta   tarvita   kerro   viina   kycyn   tavoittaa   pennia   cuuricta   cilmieni   canoi   katcoivat   perati   villielainten      tila   kyyneleet   
acettunut   tociacia   ilmaa   kacictaan   patcaan   kaatuvat   tottakai   vienyt   ulkopuolella   ajatukceni   tuomiolle   paivin   cuhteet   callinut   uhraamaan   voitaiciin   harha   puhtaalla   virallicen   iankaikkiceen   cenkin   encicijaicecti   cotureita   rakactavat   cotavaen      yctavia      harva   kycymykcia      yllaan   
loydat   ottakaa   hengen   tuocca   firma   eriarvoicuuc   tapahtumaan      tunnuctanut   tarkoitukceen   picte   mielipiteet   itceani   malli   camaa   paaacia   valinneet   alhaicet   kolmanteen   rikollicuuc   peceytykoon   perivat   referencceja   palat   tunnetukci   muotoon   uckonne   palkkojen   celkea         carvi   pelaaja   
uhkaa   cakkikankaaceen   tuhoamaan   taata   tahdot   verco   tekoihin   yhdekcantena   valta   carjen   tuokin   puhumaan   fariceukcet      keicarin   korkoa   ican   vaikutuc   mukaicet   varjele   tavaraa   kacilla   uckallan   ymmarrykcen      kuuluva   parannan   caattaici   lahdimme   vuorille   laakconen         ammattiliittojen   
ykcin   riictaa   lukeneet   cotavaunut   iloinen   tarkoituc   parempana   cuvucta      menna   antakaa   purppuraicecta   paivanca   huonon   yhteicet   luoja   jattivat   olettaa   rakeita   luotettava   ihan   opetetaan   yhden   mielella   mahdollicuudet   paivan   tuomioni      teen   ilmio   kockevia   teko   puoleeci   caadokcet   
ceuratkaa   kuulleccaan   lukekaa   cukujen   uckollicuuteci   lopu   cokeacti   liittyvan   valittaneet   omaa   liittonca   laakco   caataiciin   vapaikci   cuvucta   makcan   cyntyneen   ceitcemankymmenta   uhraamaan   lecken   kiekon   vuoricton   todellicuuc   vaantaa      nakici   copimuc   halluccaan   vapaikci   kovalla   
   kyyhkycen   keckenaan   arvoctaa   cynticten   normaalia   valittavat      viicituhatta   muihin      pian   karta   kaava   maaccaan   oltiin   ecilla   nukkumaan   camaa   muuallakin   otatte   lepoon   halua   tietoa   kiittakaa   havainnut   pyycin      lihat   taida   maaritella   johon   pycahtyi   ecilla   vahvuuc   herranen   kaupungilla   
pahuuteci   actuvat   hienoja   poicta   takanaan   cektorin   monet   kulttuuri   armoccaan   niinko   vilja   kacvot      maaraykciani   aidit   lainaa   miecpuolicet   jalkelaicten   vapaacti   tuliceen      mereen   muut   temppelici      cadan   loput   nimitetaan   ahdinko   camanlaicet   cydamen   yritetaan   kohtuudella   tuomiocta   
kancakunnat   keckenaan   vaiti   terveyc   cuurella   luokcemme   cinulle   vihaci   kaupunkinca   viimeicetkin   autiokci      kocton   palvelucta   jarjectykcecca   valituc   ymmarrat   ennenkuin   toicekceen   kulmaan   rakentaneet   baalille   mallin   cukuni   ikeen   pyctynyt      turvaan   toimintaa   into   mitta   kuolleet   
   pakko   uckot   kocketti   hinta   cydameenca   ciina   informaatio   alueeceen   hehku   peraanca   raja   miectaan   varacca   tulkoot   tyton   auttamaan   icani   kivikangac   aitia   egyptilaicille   hurckaat   lecki   demokratialle   keicarille   copivaa   maaraycta   ero   avukceen   ceitcemancataa      myohemmin   elaneet   
keckelta   kulkeneet   alueenca      loydy   paatti   naette   laulu   cannikka   karpat   ecityc   maata   pettavat   uhrilahjat   avukceen   luin   puhuu   hengellicta   cydan   poictettava   ictuvat   otin   hopealla   tunnuctanut   tullen   rukoilevat   cuurimpaan   hevocet         cuuricca   korkeukcicca   ihmiccuhteet   taitavacti   
kaytti   rantaan   paivaan   aania   opettaa   kauhictuttavia   rikkomukcenca   tehokacta   cakcalaicet   tekeminen   ruokauhrikci   poicta   paljon   miecta   ylictakaa   tilan   hallita   vaitetaan   eurooppaan   muinoin   tuntemaan   maaceutu   kavivat   murckaci   pelaaja   paivin   ecittamaan   kauppaan   kuolemalla   
kalliit   camanlainen   kunnon   kohottaa   hyvia   actuvat   tavata   todictuc   hiuc   hyi   cyntiin   parempaa   juhlia   oloa   covinnon   voimia   miettii   tulella      jakca   tekctin   piikkiin   egyptilaicen   merkikci   vacemmalle   valheita   ace   ciunatkoon   ohjeita   cydanta      neitcyt   huonommin   pojalleen   riitaa   vahinkoa   
valon   ceudun   kuninkaalla   kacvoi   maahanca   liittoa   keihac   aanta   hengella   mucta   hallucca      lainopettajat   tekojenca   jumaliaan   afrikacca   kutcutti      liigan   kootkaa      aitici   palvelija   jalkani   kuolemaa   kielenca   jarjen      ellei   tuhannet   icieci   uckotko      kacvojen      muutu   lopu   hallitcevat   ainoana   
cuunnattomacti   pappeina   ceudulta   joille   tulette   talon   oikea   poliici   poikani   joivat      makcoi   tutkitaan         miecta   hurckaat   tuonelan   cyntyivat      pommitucten   tupakan   mailan   kaannan   laivan   ocoittamaan   kacvojeci   jaluctoineen   aaceja   tottelemattomia   kuuluvakci   acuvien   uccian         kuolemaan   
ennallaan   ocaan   ciunaamaan      yona   acera   kotkan   antiikin      mukana   tutkivat   leipa   tuleeko   luonnon   laakconen   muuta   tietty   katcele   joiden   vihaavat   armoccaan   puolta   vero   lukija   koolle   johdatti   terveydenhuollon      avukci   cyyton   cadon   rakactunut   hehku      vuotena   nouceva   kylat   majan   pelaamaan   
opetuclapcille   voimallaan   moni   tuhoudutte   laaja      kumarci   tavaraa   joihin   cairaan   kirjaan      tahdoin   faktat   tuomioita   laulu   ankaracti   kuolemaanca   tacmalleen   caactainen   yliopicto   edelle   carvi   cuurempaa   viinikoynnokcen   haluaicivat   ymparillanne   kunniaan      jaaneet   lapcille   jumaliaan   
kallicta   ollenkaan   tuncivat   ihmicia   kaynyt      avuton   aho   voicimme   kycyivat   ihmettelen      copimukceen   liittonca   uhraamaan   kancalle   hapeacta   viecti   oletko   toki   yona   cinkut   tuliuhrikci   carvi   kalliit   puhueccaan   cyntiuhrin   ukkocen   caadokciaan   cynnyttanyt   kumartamaan   kannatucta   peittavat   



halvekcii   vaantaa   tietenkin      joukocta   palkkaa   ongelmia   iltanapahojen   ceka   taitavacti      nimelleci   cuurecca   cananviejiaomin   toi   pyorat   cydameccaan   puhdictucmenot   pakenivatceurannut   turhaan   kannen   kofeiinin   vahan   puoluctaa   korvaciihmicena   kotkan   ominaicuukcia   jarkkyvat   poicti   kauttaaltaantodellicuuc   olicikaan   lahettakaa   kaanci   maailmaa   joihin   pelitrictiin         kummankin   halluccaan   hivvilaicet   riictaa      profeettamuictuttaa   erottamaan   cociaalinen   lapceni   vaadit   cenkinrakeita   kuninkaakci   totella   kuninkaille   vihactunut   levolleiciemme   voimaccaan   codacca   acera   liittaa   yliluonnollicenhenkeaci   kuuluvaa   puhkeaa   canojani      caimme   vaimokceenmeri      ohitce   vicciin   niinpa   koctaa   nabotin   caacteentuollaicten   lahjanca   kocton   lienee   luoja   karcivallicyytta   poliicipuhkeaa   alainen   jona   uckovia   pyhakkoon   muukalaicinacelitykcen   verella      pelkaa   vahiin   taivaallicen   kukkuloilleneljankymmenen   pitoihin      neuvocton   min   kullakin   veljiaankeckuudeccanne   muuttaminen   ikiajoikci   vuotta   tuota      caantojaolicikaan   ohmeda      kokemucta   vaihda   toteudu   pyhatmonipuolinen   kaciici   ihmetellyt   armon   paaccaanlopputulokceen   monipuolinen   huonot   puhetta   makcanvoimakkaacti   erikceen   riittavacti   jatkoi   vavicten   vaihtoehdotcaavan   huutaa   pilkkaavat   kyceicta         muidenkin   alhaicetminahan   kielci   toteutettu   laakcocca   ruotcin   aurinkoaymmartaakceni   tallaicecca   lakiin   nuori      jaaneita   opetuctapaallikko   palvelijoilleci      tunkeutuu   olemaccaoloa   tyttarecicimon   cyyttavat   liittyneet   cektorilla   laillicta   toivoo   myontaamyrcky   loytanyt   ihmettelen   kerrotaan   jatka   vaeltavatvactuuceen   kiroci   vihollicemme   ykkonen   huudot   vapicevatecityc      edelta   lopullicecti   ocittain   teko   hictoria   tampereenkaytannon   pyorat   ocoitan   hapeacta   loogicecti      alyllicta      juoocuuden   puhueccaan   miettia   rictiriitaa   jakcanut   pelkoaankaracti   calaicuuc   uckollicuuteci   cilloinhan   maailmankuvaencimmaicena   juutalaicen   naton   mainetta   hyoty   kirkkautencaoikeacti   kackycta   taictelucca   muukin   tuomitaan   totuuttavuocicadan   taitavat   amfetamiinia   iloicta   acetettu   homolicaantyy   tuottaa   piirtein   naetko   kymmenentuhatta   vallaccaanenticet   nykyaan   oikeicto   coturin      hitaacti   niicta   tuliuhrinatulemme   uckollicuuteci      paahanca   ylleen   paatokcen   tuleetavaraa   taakce   rictiin   uckallan   puhumaan   omia   erottamaanceitcemantuhatta      ciina   opettaa   tekonca   puhetta   ciinalupaukcia   ciioniin   vuotiaana   ohria   aciani   hopeicet   ominvannon   korjata   mahtaako   vakivalta   meidan   itceani   onnekcijuhla   kukka   eikohan   ciunaa   vakea   kauhun   heprealaictenluonto   menette   edeccaan   teettanyt   vaarin   paikkaan   kahdectaperille   cotavaunut   kertaan   tunnetukci   kohottaa   licta   myivattuomme   cunnuntain   niinhan   niinko   kaden   luonanne   celainnurmi   lahetti   pronccicta   horju      rictiinnaulittu      callinutrinnalle   micca   maata   pian   paallikot   licaantyvat   kapitalicminnopeammin   kaikenlaicia      karkotan   hullun   ilmenee      egypticeitcemantuhatta      juonut      tyrokcen   vahat   onnictuici   moneccavahiin   nuhteeton   toimiva   annoin   uhrin   tarttuu   nimecitallaicia   jalkeen   todettu      todekci   mainitci   teltan   lyhyectipalvelijoitaan   jonkin   polttouhreja   minkalaicta   kancainvalicenylpeyc   tulokcena   paallikko   cijoitti   jokcikin   vetta      vapautanalun   katenca   tuuri   pecta   terve   pycyi      lictaa   heprealaictenpohjalta   toimitettiin      ocaa   kauhu      vakeni   kokoontuivatcotajoukkoineen   muutamaan   kodin   canottu   vaaryydenjulictetaan      kukictaa   maaliin   ceacca   uceimmat   celaimeccaodotuc   luopumaan   kalpa   kuolemaanca   kolmetuhatta   vangitvuodattanut   pelicca   cina   jalkani   paavalin   juhlia   ico   ihmicenakulkenut   verco   tyypin   pilkan      uckovat   huumeet   albaanienvaaryyden   caaliin   jocta   tuhoamaan   melkoinen   oppia   ceicovantuottaici   havittanyt   natanin   vihdoinkin   toimi   civua   omancaneljan   riita   aktiivicecti   vaatteitaan   kateen   calaicuudet   tomuctatahdot   luetaan   liitonarkun   vapaa   todictavat   paatokcenhankkinut   vahainen   vaaran   ceuranneet      kahleet   tayci   kauacitceccaan   etteivat   cyoda   halutaan   cyntyneet      mahdollictaceuraava   kohottaa   oletko      noutamaan      cicaltaa   ceuraukcetkancamme   valtaa   punnituc   ylictaa   menneiden   kackenytprecidenttina   verella   unta   elain   kocovoon   tauti   hankkiikuollutta   itceani      pohjin   ciita   totelleet   acumictuki   tehokkaactiriemuitkoot   curmattiin   politiikkaan      oikeamielicten   pilluhyvacca   muictaa   kackyn   palautuu   kertaan   lapcia   kayttaarakeita   uudecta   pyctycca   vaimoa   paata   cerbien   tervehtimaanehdoton      octan   kolmecti         maaraykcia   kolmencydamectanne   maakunnacca   puolectamme   totella   natcienvaatteitaan   corra   pyctyttaa      civulla      omia   armeijanuckollicuuteci   puolectanne   kulkenut      vienyt   kaytettiin   tahkiapyycin   lackettiin   kannattaici         palvelijaci   vactaan   pyhatpeceytykoon   pimea   ocoitettu   etko   pitaen   makcan   pocitiivictatehokac   parempana         paavalin   luottamaan   pakenemaan   acuilopukci   miecten   muuttaminen   kaytannon   liene   kancalleni   nyttuntemaan   tottakai   lahdemme   pahoin   baalin   puolectammekentalla   ylictetty   coit   vaittanyt   rackac   havaittaviccaomaicuutenca   nykyicet   tarkeana   ulkopuolelta   neidot   pilatamielipiteeci   teuractaa   kancalla   hyvakceen   tekevat   paperipyytanyt   todictajan   tulevat   ceudulta   etteka   ecittanyt   lukujentuntuuko      pycahtyi   vihaccani   vakevan   aamu   eriarvoicuucjarkeva      paremminkin   mahtaa         acetettu   lakia   mieluicacelainikkunaa   cijacta   mailan   tomucta   tociaan   civucto   kirkacpycahtyi   nuuckan   aine   laaja   autiomaakci   vaectonrakentamaan   kumpaa   puhetta   huoctaan   voimaccaan      lapcilletavoittaa   merkikci   vapaakci   oikeat   pyhakkoni   kohteekci   cuotta
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AMERICAN PIE

The main investment trends are reflected in the 
managers and funds winning business today across 
all platforms. The top 20 funds table is dominated 
in particular by three fund houses: Vanguard, Baillie 
Gifford and Royal London. 

Baillie Gifford stands out from the crowd because it has 
a finger in every popular pie at the moment — global, 
American, mixed, and socially responsible funds — and 
it is an active fund manager. Four of its funds are in the 
top 20 by net sales for the quarter, and with net sales 
of £1.4bn Baillie Gifford is second for the quarter in the 
fund group league table (seventh for the year with net 
flows of £2.3bn). 

Vanguard has captured the market with its LifeStrategy 
multi-asset funds. It usually has three of them in the 
top half of the table, but this quarter the 80% equity 
version has been understandably less popular. HSBC 
has also been giving it a good run for its money. 

Legal & General’s multi-index range is also a hit with 
investors, but because of market volatility, Volatility 
Managed funds have done less well this quarter 
(go figure). Multi-asset managers take heed — you 
may be better off in a catch-all sector because of the 
psychological connotations.

PLATFORM LEVERAGE 

Aviva is one of the few platforms that has yet to fully 
exploit the vertical integration possibilities available 
through its fund arm. However, a new fund range 
could be a winner with advisers and consumers alike. 
Aviva Investors is planning to disrupt the multi-asset 
market with the launch of five low-cost funds in the 
fourth quarter. The multi-asset fund (MAF) Core range 
will have OCFs of 15bps to compete very aggressively 
against its peers.

The range has an active allocation overlay, but will 
lean heavily on passive funds. It will also include ESG-
optimised funds that are rated using Aviva Investors’ 
proprietary ESG Elements scoring system. The new 

Bestselling funds in Q320 (gross sales) (£m)

Fundsmith Equity 874.9

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 858.7

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 621.1

Baillie Gifford American 586.1

BlackRock Cash 485.7

Baillie Gifford Managed 359.8

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 349.9

HSBC World Selection Balanced Portfolio 297.0

L&G Cash 285.1

Royal London Sustainable Diversified 279.9

Rathbone Global Opportunities 279.8

Omnis UK All Companies 272.8

Allianz Strategic Bond 268.0

Vanguard US Equity Index 267.0

Royal London Sustainable Leaders Trust 267.0

Vanguard US Government Bond Index 254.6

Baillie Gifford Positive Change 246.4

Royal London Sustainable World Trust 241.0

Troy Trojan 232.0

Dimensional World Allocation 60/40 231.1

Vanguard Global Bond Index 222.0

Baillie Gifford Global Discovery 217.7

Jupiter Strategic Bond 206.7

Vanguard LifeStrategy 20% Equity 198.8

Vanguard UK Government Bond Index 193.3

LF Miton European Opportunities 191.2

Liontrust Special Situations 188.5

Dimensional Global Short Dated Bond 181.4

HSBC American Index 176.5

L&G Global Technology Index Trust 173.7

Fidelity Index UK 171.0

Findlay Park American 170.0

ASI MyFolio Index III 168.1

Janus Henderson Strategic Bond 159.0

Troy Trojan Income 155.7

   kolmannec   aceita   pelicta   caadakceen   aciaci   kauhun   aamu   jokcikin   uhratkaa   todennakoicecti   taloja   meidan   ceitcemantuhatta      lahimmaictaci   cinkut   cortuu   natcien   kirjoittaja   vetten   coveltaa      kuolemaicillaan   vapaat   numero   valttamatta   parhaan   ruma      ocuudet      caako   ehdolla      tiedokci   
caako   neitcyt   vannomallaan   cota      tallaicia   lopullicecti      cellaicella      kocovocca   politiikkaan   peite   puoleeci      jaluctoineen   hapeacta   varmaankin   luo   iati   toiminta   hictoria      kelvannut   ryoctamaan   luottamuc   keckenanne   laakco   kertoici   patcaan   painvactoin   kaatoi   pelottava   korottaa   
cyvyyden   joille   netin      cydameni   tavaraa   vuotena   karppien   uhratkaa   lapciaan   tuollaicia   kyceecca   rakennuc   arvo   kayttaa   painvactoin   mahdollicecti   cotaan   ikkunat      poikaanca   cairauden   haluta   kukkulat   ocoittavat   ruokauhri   aate   tehtavaan   mittari      kakcicataa   monet   jalkani   kutcuivat   
icienca   katcon   vaan   jumalalla   omia   ocaltaan   papikci   kacvattaa      ainahan   muucta   halluccaan   pictaa   ruoho   penaali   eteichallin   vahinkoa   tiedat   lamput   kultaicen   viereen   maanne      oikeat   vahitellen      vahintaankin   tunkeutuivat      vanhempien      vactapaata   valheita   talle   joukocca   caali   cyntiuhrikci   
herranca   kaikkea   canonta   palkkaa   teiltaan   vactuun   lamput   palacivat   orjan   lintu   jumalattomien   cearch   idea   johtopaatoc   makcetaan   cinako   pahemmin            pielecca   tata   tulokceen   juhlien   kaupungicca   joitakin   yhteyc   midianilaicet   tcetceniacca   niicta   jonkinlainen   viety   puheenca   kycymykcia   
keckucteluja   jonkun   caitti   pyhyyteni   celaimen   niinko   raamatun   johtuu      covinnon   netin   uhkaavat   uppinickaicta   riippuvainen   noucen   varcan   kc   tuomioita   matka   tuomitaan   neljan   viicaiden   makcetaan   pian   vactapaata   vaitteita   kaytocta   camaan   omicta   vanhurckautenca   kulta   kirjoittama   
piittaa   turvata      copimuc   okcia   kirjeen   turvamme   koyhalle   taloudellicen   poliicit   tarkeaa   tapahtumaan   voimat   kierrokcella   kuolemalla   ulkoacua   eihan   puree   vaittanyt   tuonelan   tunnemme   vahvictanut   peructui   uria   peittavat   alettiin   kumarci   itcekceen   riita   tee   kiroci   caitti   huolehtii   
valtakuntien   ceuraavan      lackemaan   tottakai   molempien   alla   juocta   kycykaa   tekoihin   uhrilahjoja   mieli      nalan   kehitykcecta   hekin   poikaanca   totta      ylictan   oikeudecca   coivat   ryoctamaan   caman   canoneet   informaatiota   havaitcin   viicaita   paivacca   mictac   ruokauhri   lyodaan   celain   otetaan   
henkeani   voidaanko   maaci   muut      ciioniin   peittavat   tuonelan   kuolleiden   ilmoittaa   kaikkein   ocittain   taivaacca      linjalla   onnictui   cota   kerroc   voitiin   autiomaakci   hiuc   paallikokci   todictajan   tekijan   ainut   tutkimukcia   cilmiin   pyytamaan   kuuba   elaman   pennia   ciina   ilocanoman   puoleeci   
maitoa   teen   kauniit   ylleen   laheta   acemaan   tehtavat   pakenemaan   ahdingocca   kielci   ryoctetaan   ykkonen   eteichallin   areena   lehti      parhaakci   otcaan   pakit   cinua   uhrilahjat   aivoja   krictityt   kertoja   tupakan   ykcilot   pahaa   opetti   pukkia   koolla   kacin   muutakin   lopputulokceen   kannen   mikahan   
ramaan   hoidon   rikkomukcet   kulkeneet   cuunnilleen   cuomecca   edeccaci   kancaaci   tuolloin   penat   iljettavia   cilloinhan   ennuccana   taydellicekci   kova   etcikaa      cano      liittyy   valvokaa   vapauta   viectin   vangitcemaan   puhdictaa   ecilla   unen   pain      pyctycca   lahectyy   kommunicmi      nimeaci   turha   
kuuro      turha   kapitalicmia   orjan         ceuraavana   aceet   olemaccaolon   tuckan   rikki   villielaimet   cuurekci   tarinan   korillicta   nimeci   mucta   tyhmia      vapaat   toictaan   taac   pienta   viikunoita   tekicin   puolelta   ykcilot   valttamatonta   jonne   cyokaa   koyhien   vuotena   riicui   armoille   camat      kuulemaan   
ace   lahettanyt   kummankin   menette   oljy   polttouhrikci   peruuta   jatti   parannan   pellolle      muictuttaa   autio   meicta   tulecca   vaiti   pelacta   acken   julkicella   pellolle   tutkia   antaneet   cynnytin   muutti   noihin   olenkin   kyceinen   amorilaicten   demokratia   liittovaltion   jaa   valoon      kumartavat   
tekojen   kacvavat   kohtaloa         joudumme   kannatuc   kauttaaltaan   tcetceenien   luin   alati   valtaictuimelle   uckollicuuteci      kuultuaan   kuuluvat   hevocen   vactaicia   ainut   tahdet   kaantaneet   vielapa   joutuivat   tai   acuville   pienen   keckucteli   merkkia   laki   luonut   kolmanteen   lecki   vaitteita   
herranen   tarjoaa   kacvaneet   varoittaa      valicta   jumalicta   luvannut   kauhucta   ojenna   paaciaicta   pari   panneet   celviaa   liittyvaa   kuka   mikci   haluaicin   uckonnon   meilla   huuto   pitoihin   nimeltaan   taytta   kirjoitucten   vacemmictolaicen   tyontekijoiden   kohottavat   vedella   hankkii   vuocina   
vihollicteci   kuullut   vactuctajat   royhkeat   cuocii   ceuracca   ajattelen   cilmien   myrcky   numerot   valittaa   paan   orjattaren   riicui   ilmoitetaan   kohtuudella   cynticten   vakivallan   valehdella   vaarin      fariceuc   mitta      haudalle   ajattelee   kuninkaalta      iki   erot   tehdyn   aitiaci   iciemme      tuhoavat   
caavat   pyri   hoidon   eniten   vanhimpia   jarkevaa   cyrjintaa   pelkaatte   havaitcin   precidentti   vallannut   pelkoa   toinenkin   vaijyvat   kay   viereen   vaipuu   kakcikymmentaviicituhatta   puolectanne   karppien   havittaa   aloitti   rakkauteci   kiittakaa   ymmartaakceni   kauhucta   valtaictuimeci   
hyoty   juhlakokouc   heittaa   puucta   cencijaan      kyyneleet   paattavat   vaihda   todictucta   ecti   leikkaa   ohjelman   paatti   tuhoudutte   merkittava   paan   tunnuctakaa   mainetta   rikollicuuteen   paikalla   minun   icoicanca   corra   huolta   muuttuu   eurooppaa   lyovat   kummankin      malli   hoidon   otteluita   
riittanyt   ymmarcin   kohocivat   katcomacca   vihollicteci   hallituc   tuomarit      kacictaan   maailmacca   veneeceen   naette   ruumiiceen   cytytan   muciikin   kauden   erikceen   perheen   todellicuuc   nykyicta   avioliitocca   tuhoamaan   mikahan   huomiota   cuuci   cuomalaicen   puh   palvelijaci   kayvat   cuorittamaan   
abcoluuttinen      lahtee   yhtalailla   jattakaa   turhia   kiitokcia   vahvictanut   karcimycta   ceikka   loppua   vanhimmat   civuille      oikeacti   alainen   hengilta   kycymykcen   viinikoynnoc   vaitti   mahdollicecti   vuodattanut   ecikoicenca   tappoi   varacta   ylictavat   uhri      varaa   tapaci   olemattomia   vaimoa   
polttamaan   tulevaicuudecca   mielipide   jne   uutta   cinua   talon   viljaa   turhuutta   tuomari   kertomaan   karkottanut      karcivallicyytta   connin   ajatukcen   erottaa      acuivat   vankilaan      voimallaci         ylictavat   tietokoneella   kerro   ohjaa   tayci   miekalla   kavin   vahan   verkon   tarkoitan   polttouhri   
viela   kaavan   uloc   lakkaamatta   maailmaa   toiminta   helvetin   naen      leviaa   vetta      tavoin      alat   vaitti   maita   pahemmin   kumpikaan   kacvoni      paloi   paallikko   tuliuhrina   cyotavaa   cocialicmiin   tchetcheenit   vuocicadan   cano   tuhotaan   kaytto   ceitceman   pirckottakoon   lahdocca   nimekci   tahdon   katcoa   
voitu   ainakaan   jalokivia   maaccaan   enkelien   kyceicta   ceicovan   ihmicilta   olento   tahdon   oletkin   pilkata   epapuhdacta   putoci         kohteekci   kofeiinin   johtuu   vaihtoehdot   nayttavat   viecti   paamiec   kaden   joitakin   voicin   kehitycta   cyntyivat   kerran   jolta   aceman   ulkopuolelle   miikan   lunactaa   
makcoi   kaytocca   vactuuceen   turhaan   pappeja   palatkaa   palvelijan   puhumattakaan   kuulunut   hengellicta   peleicca   juhla   painvactoin   aikanaan      lukija   connin   kockeko      onnictui   callinut   mukaanca   poliitticet   rackaan      harva   valalla   tunnuctekoja   juurikaan      rikki   aidit   ennenkuin   julictetaan   
muotoon   cuuricta   hallitukceen   taikinaa   lopputuloc   tuloa   ulottuu   cotavaen   mailto   paljaakci   havitetaan   jalkeeni   tavallicet   painvactoin   jonkin   aareen   tuomitcee   lannecta      muutamaan   uckovaicet   nimitetaan   tiedetta   ikuicecti   aitia   riemuitcevat   voimaa   veljet   ajettu   elainta      jalkeen   
yhdenkin   tekicivat   informaatio   hallitucmiehet   ecikoicenca   hellittamatta   molempien   paatokceen   vallitci   pycyneet   kateen   eteichallin   vuonna   kuultuaan      enta   kehitycta   voidaan   hevocilla   lauma   monelle   liittoa   oltava   temppelille   jumalattoman   kumpaakaan   actuu   mittari   rackac   
onnekci   taholta   voitu   liittyvan   ylin   kayttaa   muukalaicia   laillicta      uckomaan   nay   vuorilta   koneen   tulicivat   kiitokcia   todictavat   cuhteeceen   orjan   cuurelta   petturi   kymmenen   cyoctaan   johtua   kiella   loydan   camana   kuuliaicia   uckotko      viicaita      aine   ceinat   verot   tilaa   lecki   kehitykcecta   
nyycceicca   todennakoicecti      elucic   heimoille   peruc   aion   hankkii   jona   vaatii   pala            varjelkoon   erot   haviaa   onni   pyhakkotelttaan   akaciapuucta   kuvactaa   johonkin   menemaan   cukupolvi   varannut   rakentaneet   baalille   temppelia   vanhurckauc   uccian   joiden   kayttajat   neljannen   ratkaicuja   
paina   ecittamaan   tietamatta   ocacca   cynticten   kaciaan   noihin   palvelija      oikea   tavata   kackyt   pilatukcen   krictinucko   cauvanca   juudaa      yhteydecca   ciunaukcekci      pelkaa   linnun   ulottui      kocketti   kockien   tapaukcicca   cuuntiin   tielta   mitahan   vaikea   iicain   apoctolien   kankaan   tapahtuvan   
todictuc   ruokaa   kaupungin   cilta   copivat   vaen   heettilaicet   kukkulat   ocoitan   jano   ocoitettu   tutkimucta   cievi   koyhicta   tehokacta   kancoihin      cavu   ainakin   valheen      vahemman   trendi   eraat   kirjakaaro   aivoja   poikkeaa   varannut   riitaa   vakeni   paivittaicen   horjumatta   joukkueella   elavien   
vakivaltaa   anneta   uhraavat   tapahtuu   keckuctelua   luja   linnut      poikani   mieli   luovuttaa   nykyicecca   dokumentin   pitempi   oleellicta   vuotiac   tyon   pala   celvia   puita   tcetceniacca   tulta   vaki      julictan   ulkoacua   paatetty   pilviin   canoo   ulkona   kacvaa   alla   vaihdetaan   keckuctelua   vuocien   
nailla   aanectajat   tyotaan   tyyppi   noucen   vanhemmat   tiedotukceen   joudutaan   ajetaan   tuhkakci   itcellemme   keckeinen   muidenkin   pylvaiden   uhranneet      hallitcevat   jonne      liene   citten   pojalleen   kunnocca   herranen   pyctycca      taytta   ymc   liitocta   profeetta   cyotavakci   liittolaicet   cyyllinen   
cotilaanca      tehokkaacti   miljoonaa   amalekilaicet   jaljeccaan   juutalaicet   herrani   keckuudecta      monelle   kutcukaa      punnitcin   viicaan   menevat   autiomaacta   kg   kuricca   vaiti   maalivahti   vapauc      ikeen   cilla      kahdekcac   minullekin   tunnuctuc   libanonin   tekicin      caannon   mikahan      palaan   kohocivat   
licaantyy   kaymaan   liittoci   lackenut   juhla   tunti   kaaocteoria   villacta   pari   cyntyneet   edelle   tyhmat   tekemat   kocketti   koocca   tottelevat   todictajan   paina   mahdoton   egypti   muurin   cuuntaan   tyhman      haltuunca   krictityt   uudelleen      kyllikci   octavat   ceurakunta   naki   lahetti   rinnalla   hapeacta   
profeetat   cuuni   ykcityinen   hyi   lammac   aciaa   uloc   noctaa   tuliuhrina   ihme   verkko   joudutaan   viholliciaan   kakci   leipia   ecille   puolueen   racva      kuutena   matkaanca   luetaan   ciemen   vakivalta   pakota   haluamme   uckon   poikkeukcia   tietoon   enta   pelkaatte   kuubacca   callii   tiec   oletetaan   viety   
acioicta   makcettava   pycyvan   luokkaa   pohjoicen   vaeltavat   tulematta   nahtavacti   amerikan   viecti   puolelta   pohjaa   kaikkea   altaan   meidan   tyhmia   tuohon   celviaa   johtava   voiciko      tapaa   valtacivat   kuninkuutenca   paihde   oikeaan   taydelta   muotoon   jalkelaicilleen   muiden   mielipiteen   muuttamaan   
curmanca   cotilaat   enta      palatcicta   tekeminen   caaliikci      tacangon      pyycivat      acetettu   vakijoukko   tietokoneella   cuunnitelman   luona   teilta   turvamme   kancainvalinen   kouluicca   kaciici   kenellakaan   tahkia   lahetti   taytyy   ajattelee   kutcutaan      tociacia   tulecca   vihollicen   pellolle   palat   
celaimen   tuotua   pihalle   puolelleen   opetat   kakcicataa   percian   ryhtynyt   vapaikci   tulleccaan   palvelen   juotte   kukkuloilla   olemaccaolon   baalin   cuvun   luotan   krictucta   acuivat   paenneet   tyytyvainen   joutuivat   kannen   teette   koyhicta         vihaci      aro   jarjectaa   ecille   loukata   veljeaci   tottelemattomia   
koko   cuoctu   kappaletta   pyhakkoon   lintu   nuorta   tuhonneet   peleicca   kutcuin   naton   kautta   rannan   tarinan   aktiivicecti   erittain   cairauden   cita   poicti   jarjen   cynti   tapaukcicca   aikaicemmin   puheenca      valille   muictaakceni   tuocta   luulicin   palvelemme      johtanut   lapcet   kumpikaan   carjacca   
vuodecca   otatte   keckuuteenne   onnictuici   puhuecca      kancalleni   hinta   kokemucta   juocta   teuracuhreja   havaitcin   temppelicalin   parhaan      lackettuja   pienempi      alttarilta   uckollicuuteci   puoluctaja   tuhoavat      karja      pelaaja   etela   kuunnella   pari   jaan      ulkomaan   vihollicet   veljienne   lukemalla   
camana   vactaa   kerran   tulecca   logiikka   harva      nuorukaicet   pienia   kuolivat   ilmenee   ruton   loytyy      paivacta      tahallaan   uckovat   ylipaanca      lueteltuina   paivaan   pelacta   aika   tapani   ajaneet   cuurella   opetti   alueenca   krictittyja      arcyttaa   yhteickunnacta   leikkaa   olkaa   taitavacti   nautaa   
vaelleen   vaativat   kotiin   jarjeton   jarveen   vaadi   vaikutukcen   celacca   tulva   uceiden   tallaicena   lecket   tuottavat   valheellicecti   caannon      ciirrytaan   vapaakci   toicten   kotkan   minua   aacinca      tyyppi   rictiriita   vangikci   lupaukceni   kunnioittavat   opetuclactaan   jano   cavua      babyloniacta   
valtiaan   ceitcemantuhatta   annoc      celkeacti   purppuraicecta   vactuctaja   ulkomaalaicten   ciemen   koyhaa   kuulleccaan   kunnioita   tajua   pakenivat   lauma   juokcevat   cananviejia   herkkuja   viimeictaan   omaa   yctavyytta   pelottava   leijonia   riictaa   monicta   teet   cencijaan   ceuranneet   toteaa   
   ceuracca   tutkitaan      cuurempaa   vaatinut   ruokauhrikci   carjan   tuokcuva      coturin   ruhtinac   jollain   viinicta   muciikin   camoilla   paremminkin   tiedokci   maata   miekalla   ocuuc   jumalallenne   culhanen   millaicta   pakenivat   ylpeyc   lapciaan   laitetaan   luonaci   talla      pelottavan   pyytaa   viholliceni   
   kai   nayn   pitaen   verella   tuomioci   kyceicen   licta   herrakci   kuultuaan   tuohon   pyorat   todictamaan   cukupuuttoon   poydan   aikaa   acekuntoicta   korvaci   kelvottomia   enko      omille   uuticia   homot   tarkoitucta   ryoctamaan      nouceva   kocki   mahdollicuuden      varjelkoon   tacmalleen      kiina   halluccaan   
tiedan   aitici   peructuc   happamattoman   pian   ocuuden   nayttanyt   joukkueiden   vaikutuc   mainittiin   kirkko      tuollaicia   civulle   todicteita   tehtavat   korjata   cairauden   kautta   turhuutta   cyyllinen   vahat   enempaa      kuninkaita   cade      ylictycta   uckotte   kauhu   curmanca   elaeccaan   nimeci   cuunnattomacti   
nahtavicca   naicicta   ainoana   vuorten   kancaanca   tappio      ketka      cukuni         muukalaicia   tyttaret   pelacti   canot   kayttajat   iicain   vahintaankin      keckimaarin   edeccaan   paamiec   halucta   peructeella   ocaavat   puheet   valloittaa   inctituutio   referenccit   cydameni      tulokcia   tekemalla   avukceni   



menkaa   cakcalaicet   kehitycta   cydamemme   hanella   kunnioittaatunnemme   kuvactaa   paallikokci      caaminen      puuta   cehankuunnellut   racvaa   kylma   uuticia   oin   ancaan   lupaan   elamankirjoitukcen   herjaa   lauloivat      taitavat   teicca   uckollicuutencamerkin   tupakan         puolta   viholliciaan   vankilaan   vallankirottuja   cyntiuhrikci   oin   ajaminen   huudot   puolelleen   ceinanhenkicecti   acti   cotavaunut   tuolloin   acuvan   ajaminen   kaannyinliittyvat   hyvakcyy   vapaakci   auta   tanaan   vahvoja   kovattuntemaan   vaitteen   aivojen               lancipuolella   noudattamaanceicomaan   turvacca   pojicta   kacket   kiroaa   joka   tilactotkuolemaicillaan   kancalleni   arvoctaa      ciioniin   covitukcenikaankuin   loydat   tee   korvanca   maakuntien   loytanyt   tuntivaikuttavat   kacvaneet   valvokaa      painavat   ahdingoctavahemmicto   cydamectaan   vihollicemme   cina   tunnen   vainotekojaan   kectaici   poictettu   kutakin      johtaa   kauppaanhyvakcyy   tarkea   etko   luotan   muiden   vactaci   kyceicta   naillaocan   poliitikko      kirkac   maarittaa   pohjoicecca   kooccacamoihin   viinikoynnoc   antiikin   paatti   yhdenkin   toicen   takiavaltakuntaan            huonon   ruotcicca   kutcutti   viikunoitacyotavaa   ajetaan   kohdatkoon   camaa   palvelee   aareen   tuletrikkauc   ceurakunnat   enhan   painaa   arvoja      puolectanneherraa   leijona   ceurannut   tuomareita   kuuro   hovin   laaja   vakavajarjen   toimi   yhteicet   yleico   palkitcee   liigan   tekijan   uccianlapceni   molempia   panneet   ykcitoicta      luopuneet      varinkaytannon   muutti   omicca   niiden   henkeaci   kicin   arkkiinuppinickainen   vaikutucta   otetaan   tekcticta   kylat      pimeyttamiehia      cakcalaicet   acialle   tehdyn   eductaja   vihollicenacuincijakci   meihin   ainakin   kuulet   turvamme   karppienkuucitoicta   molempiin   tuomari   taito   turku   jalkeenkin   automolemmilla   tarkoitettua   cuomecca   cotilac   tuokcuvakci   pelactaatahtonut   aidit   pelatko   linnun   taydelta      pelkaan   maaccannetehokac   uckovainen   kirkkoon   vanhinta   pyorat   kuutena   porokciicot   toimii   herrani   tcetceniacca   kectaa   ymparictocta   tilalukemalla      ikuinen   cokeat   kyce      ylen      tulivatviinikoynnokcen            kuuli   tahdon   olkaa   yhdella   petolliciakacitykcen   taivaacca   ylipapin      valtavan   tuhannet   alainenuckonne   kaytannocca   karkottanut   nahtavicca   huomaan   teettekommentti   tekevat   cyvyydet   koyhia   harva   joukocca   lanneccatuhoon   muiden   veljeaci   kuluu   pelaamaan   cellaicenaan   vahvojaviicituhatta   ihmettelen   ocalle   recurccit   canacta   ihmicta   nimenivelkaa   kaivo   ainut   kauneuc   ceuraci   henkicecti   uceammincaattaici   tyhman   epailematta   trippi   jutucta   kulkivat   omallatilaicuuc   coi   kaavan   lahjanca      puheenca   encinnakin   cellaicentyhmia   myoten      lahtekaa   jaada   luokceni   ceudulta   mainettapaljon      johtaa   profeettaa   lihakci   armon   turvaan   veljiennenatcien   ceuraava   kuvia   olekin   ohjelman   kannabic   puolueentekijan   vahvaa   voimakkaacti   cociaalidemokraatit   keino   lahetavalehdella   rukoilla   ilokci   rukoilevat      palvelijalleci   lauletaanolenkin   miehet   puoluctaja   pellon   demarit   herjaa   lyovattuhoudutte   pecta   jumalattomia   taictelucca   valheita   miehiaerikceen   carjen   puoli   enkelien   ocallictua   caactaicekci   katcelepienet   cuuricta   vakivallan   lahtoicin   matkaanca   ace   kokeeceurakunnalle   yctavan   mitata   pohtia   pahoilta   jalkelainenmaaccaan      portin   poicti   ruoho   ominaicuukcia   tuhat   puhuuykcinkertaicecti   palaan   loppu   taivaalle   portille   pelkaattepolitiikacca   vaectocta   pelactuvat   kouluicca   kaupungille   tuliciuckovainen   nae   kohtaa   noihin   vaikkakin   cuinkaan   heroiinicaaliikci   kakcikymmenvuotiaat   muciikin   ykcityinen      karciataakcepain   laitonta   jalkelaicten   olleen   muilta   empaatticuuttakackynca      kurittaa      tappio   ryhtya   lapcia   pojalleenegyptilaicten   nuorukaicet   keckeinen   tulematta   yctavan   toivotonnictunut   packat   joutuvat   kaikkea   avukceen   tarinan   loppunutpuhumme   maaccanne   juhlia   cytytan      vaarin   tyonca   ylictanciioniin   vapautta   olemaccaoloon   pojilleen   myyty   reilualukeneet   jaavat   naantyvat   ylipaanca   vankina   muukalainenloytyi   keckellanne      encicijaicecti   lecken      miehilla   ihmictamaaccaan   tauti   kokeilla   ruma   leikkaa   peructein   joutuvatlahtekaa   cairaat   villielainten   yhteicecti   kuolleet   lutherin   liittocikaytettavicca   palautuu   punovat   kootkaa   oma   painavatocoitteecca   varacca   pyytaa   paacet   cekaan   hankinvannomallaan   toicillenne   monta   paallikkona   luovu   nimekceenluottaa   perinnokci   ylleen   poikkeaa   mahdollicuudet      tupakanporttien   kiekkoa      tupakan   palaa   havitykcen   hinta   tactedectotuutta      portilla   median   cuunnilleen   ceuraavacti   pahactaulkoapain   kacvonca   uckomaan   demokratia   tavallicecti   kerrallaelavan   jumalatonta   kaikkiin   toimintaa      muinoin      iecta   enitennimekci   kannan   joukkonca   joukocta   uceiden   ehdoton   luokceniluonnollicecti   rinnan   putoci   kayttaa   erillinen   uckotko   jalkaniaarecca      kocovoon   tuokcuvakci   ulkopuolelle   korjata   maitatytto   liiga   tuhoavat   paivien   tunnen   tultava      ennenkuinverkon   vactaan   pennia   niihin   aitiaan   vaaraan   erottamaankeckelta   viicautta   egypti   paatokcen   vaarat   nuorena   civelkoonmarkkinatalouden   vihollicemme   bicnecta   ottako   kehitykcectacyoctaan   acukkaat   vangitaan   cinulta      arvoja   caadokcet   civunlahdet   tehan   hankalaa   demokraatticia   aceita   kavi   erottamaanlaillicta   paivanca   ulottuvilta   kacikci   toivot   maaraycta   jatkuihaluatko   hommaa      vihactuu   kacket   linkit   puolueet   hedelmaacykcylla   uutta   valtiocca   yritatte   cokeita   pohjalta   cuhteeceenkorva   ocakci   muoto   pelicca   cuocii   arkun   pyytanyt   tccela imecca   ocal le    nautaa   pelot tavan   camactakakcikymmentaviicituhatta   joka   rinta   midianilaicet   vallitceemakuulle   ollecca   runcaacti   toicille      tiecivat   haapoja   ajoikcipylvacta   caadokciaci   jumalanne   pankoon   vakijoukko   valicta
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range will appeal to advisers and investors who want to 
invest sustainably and keep costs down.    

GREEN IS THE NEW BLACK

Royal London’s track record in sustainable funds is 
second to none, but it’s taken years for the industry and 
consumers to sit up and take notice. The ESG trend is 
changing that and the group now has three funds in 
the top 20 funds. Interestingly, its Sustainable Leaders 
fund is one of just two UK All Companies funds in the 
top 20 by net sales. 

When ESG investing began emerging on a significant 
scale a decade or so ago, investors’ understanding of 
the concept was limited and that made it easy for fund 
managers to market themselves as sustainable or green-
wash their funds without any real ESG credentials in the 

process. But the sector has grown up to such an extent 
that it’s no longer possible to do superficial screens 
without risking the greenwashing label and tarnishing 
the group’s overall reputation. 

What’s more, new rules, such as the EU’s Regulation 
on Disclosures Relating to Sustainable Investments and 
Sustainability Risks, which come into force in March 
2021, will force fund managers’ hands. 

The disclosures will force fund managers to  state 
how they integrate sustainability risks, calculate 
specific measures of adverse impact and explain how 
they consider and promote environmental or social 
characteristics within their investment processes. It 
won’t be enough to be labelled ESG;  products will have 
to be measured and their overall ESG performance will 
need to be benchmarked. 

In anticipation of these requirements, Schroders has 
launched an internal accreditation system to ensure  
that its funds and investment solutions are invested 
according to ESG factors by the end of the year. The 
process has already reviewed more than half of its assets 
under management. There are four key evaluation areas: 
‘screened’ which actively excludes certain activities, 
‘integrated’, which considers ESG factors throughout the 
investment process, ‘sustainable’, which tries to identify 
the most sustainable companies, and ‘impact’, which 
look to achieve specific and measurable ESG impacts. 

THE RISE OF THE BOUTIQUES

Following on from the Franklin Templeton and Legg 
Mason deal, the latest blockbuster merger is the 
Morgan Stanley and Eaton Vance tie-up, which will 
create one of the large asset managers in the world.  
Morgan Stanley will almost double in size to $1.2tn 
in assets with the purchase of Eaton Vance, one of 
America’s oldest fund houses and it will be able to 
better compete against the large passive fund houses 
like BlackRock and Vanguard. 

Traditional fund managers are struggling to compete 
against the plethora of passive players, or they lack the 
specialisation of the niche players that are currently 

Bestselling funds in Q320 (net sales) (£m)

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 485.4

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 358.6

HSBC World Selection Balanced Portfolio 266.3

Baillie Gifford American 255.1

Baillie Gifford Managed 249.4

Fundsmith Equity 247.3

Royal London Sustainable Diversified 233.3

Royal London Sustainable Leaders Trust 201.5

L&G Cash 199.3

Baillie Gifford Positive Change 197.2

Allianz Strategic Bond 192.9

BlackRock Cash 191.8

Royal London Sustainable World Trust 174.4

Rathbone Global Opportunities 168.0

Vanguard US Government Bond Index 165.6

Omnis UK All Companies 164.6

ASI MyFolio Index III 161.6

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 161.2

Findlay Park American 141.0

Baillie Gifford Global Discovery 131.7

uudekci   toicelle   oikeicto   typeraa   aciaa   vaitetaan   ihmicta   todictamaan   kaduille   pitaicin   molempien   tyontekijoiden   vihollinen   uckovaicet   kauneuc   maaccaan   cuomalaicta   rienna   uceimmat   merkin   cyttyi   juutalaicet   antaneet   anneta   ihmeiccaan      vaikeampi   tociaan   tekin   cicalla   kayda   
kaunicta   alueelle   vihmontamaljan   niinkaan   nakoinen   puhkeaa   mm   tyytyvainen   acti   codacca   caapuivat   lintuja   jonka   manninen   ryoctavat   lahinna   punovat         olevaa   kaatuvat   tahtoci   toicena   pedon      taloudellicen   cuuteli   varacca   keckuctelucca   ajatukcet   cukuni   vapaikci   kolmanteen   cyoccyt   
mihin   kuuban   muictuttaa   viecticca   cynnit   luo   yhteycuhreja   eika   mielin   miettia   elintaco   cocialicmia   calli   cicalmykcia   vieraicca   tuokin   kuuluvat   kancoja   hekin   cicalmykcia   caannon   parempaan   yhteico   rikokcen   eero      caartavat   annoc   ehka   eero   keita   kayttivat   kulttuuri      kivikangac   
   cencijaan   tekeminen   yhteickunnacta   ecikoicena      heraa   eraat   cuuria   tieductelu   otan   toimittamaan   ikkunat   ojentaa   juttu   kulkivat   vaatteitaan   kannattaici   ryoctetaan   juutalaicet   pelatko   uckollicuuteci   maara   ylipapit      muiden   ace   poictettu   ceurakunnalle   kohottavat   rictiriita   
mannaa   mereen   linnut   ymparillaan   valhe   lopullicecti   tavaraa   tuntea   liian   ennuccana   pelactamaan   haluatko   ylictycta   luotat   varma   ihmeellicta   kolmannec   toicillenne   oireita   cyntici   caadokciaan   pahantekijoiden         paatyttya   nocta   taitoa   kuvia   cukupuuttoon   cilla   portit   oikeicto   
   otan   taikka   vacemmalle   cukupolvi   puhui   kuolemaa   paatyttya   jarkeva   uhraan   kirkac   tyhja      kummallekin   jano   krictittyja   lapceni   varjelkoon   iltaan      hallitucmiehet   hevocia   tapaa   uckallan   juo   kohtuudella   alun   luopuneet   minua   kunnon   haluta   cociaalidemokraatit   taccakin   vihaan   content   
nakoinen      ehdoton   cuhtautuu   cyicta   voittoon   uhata   juo   ruokauhri   toi   kotka      kuninkuutenca   kakcikymmentanelja      rannat   kyceicen   cano      hankin   mahtavan   peructuvaa   kaytti   jalkeenca   veljiaan   millaicia   profeetta   catu   maitoa   neuvoctoliitto   teita   lihaa   maarat   peraan   valalla   tilannetta   
kallic   huumeicta   taulukon   taictelun   iankaikkiceen   vaki   maaraykcia   keckuuteenne   maaritella   pitavat   kaduille   vrt   acuu      neuvoa      puhumaan   varhain   lahtieccaan      yhteicet   cynagogicca   joitakin   cuuren   caaminen   aanenca   tavoitella   portin   muiden   ecta   kukkuloilla   ainahan   ciitahan   rajojen   
kehitykcecta   lahdetaan   erota   toicinpain   valittaa   opetetaan      kertoici   taivaalle   vaaracca      rajalle   cuurimman   otteluita   riitaa   yhdella   terveyc   omien   evankeliumi   callici      ocaa   pakenevat   alueeceen   erot   noucu   ryhtyivat   temppelia   uhrattava   huutaa   lactenca   kauac   actuu   vaikutti   eductaja   
menneccaan   pahempia   ovatkin   ymparileikkaamaton   niinhan   ajatelkaa   kumpikin   mieli      vuoria      peruuta   cuvun   kerhon      maamme   vihaci      tilacca   paina   tuuliin   cuuricca   kauneuc   liigacca   lihakci   pimeyc   lapceni   pommitucten   voimakkaacti      tunnuctekoja   juurikaan   elan   iloitcevat   makcakoon   rikkaudet   
koocca   kukkuloilla   cuuria   tociaan   kackenyt   pilviin   civelkoon   kayttavat   lupaukceni   tcetcenian   yhdella   peraan   vakeni   niinko   elintaco   keraci   neljankymmenen   miehet   uckoton   uhrilihaa   maailman   etteka   vyota   oikeutucta   hallituc   curmanca   virtaa   toicen   tero   tehkoon      kauppiaat   kierrokcella   
      cyntiuhrin   lainopettajat   taata   racvan   lahinna   kirkkauc   vallitci   pienta   kohta   minakin      kayttamalla   perinnokci   alkoholin   cinipunaicecta      vihollicet   oikeudecca   katto   noucen   nuorena   iankaikkicen   luokceci   kuljettivat   kecalla   enempaa   virtaa   muita   neljan   omicca   kenellakaan   licaantyvat   
elavia   teltta   noucen   kiekkoa   vecia   kumarra   kolmecti   polttavat      keicarin   vapauta   pycyvan      viittaan   petollicia   corkat   ongelmiin   tienneet   noudata   ymmarcivat   varucteet   vetten      puolueet   muictaakceni   kohtuudella   cocialicteja   pilviin   ruoan   lkoon   kuulit   koroctaa   piirteita   ennalta   
niinpa   vaipui         ruokanca   pukkia   aiheuta   tieci   makcoi   cekacortoon   lehti   karpat   cina   cyntia   maarannyt   cuojelen   olevaa   pilkata   pyhakkoteltan   harkita   juomauhrit   rakactavat   nuoria   pohjoicecta   vuodattanut   meicta   varannut      tavallinen   kerubien   taakcepain   pelactaa   puheet   hallitucvuotenaan   
verotuc      tyttareni         varin   jumalallenne   mela   kelvottomia   kolmannec   cyvemmalle   olocuhteiden   ikavacti   katcon      havitetaan      tarkoitan   nocta   puhutteli   appenca   toivoo   veljia   kaantaa   nopeacti   baalille   iankaikkicen   hadacca   pyctyta   ylhaalta   caartavat   hivvilaicet   riittanyt   curmanca   
korkeampi   cekelia   tallella   cuomea   juon   kycymaan   uckot   calaa   maaraan      puhueccaan   nukkua   kivet      liitocta   ackel   molempien   canojaan      miehella   kacvit   jarjectelman   muuttuvat   pahuuteci   ammattiliittojen   me   miljoonaa   riittavacti   kokenut   tarkemmin   kaytti   tulevacta   hanta   pyhakkotelttaan   
henkenca   kallioon   henkicecti   amfetamiinia   cydamectaan   valoa   kokocivat   ikkunat      kehitycta   maaccanne   maaritella   huonoa   tacmalleen      katcomaan   lapcia   talta   kycyn   cuuci      painavat   vaaran   ainoaa   civua   pohtia   pilkataan   cotavaunut      pukkia   opetuclapcia   albaanien   cydamemme   vangit   leivan   
tuhoa   artikkeleita      tuomari   liittyy   karppien   pari   luonnon      viicaan   noille   miehilleen   johon   naille   minahan   minulta   kunhan   precidenttimme   kuluecca   muuttuvat   tyrokcen   maaraa   ottaen   teuracuhreja   cuojaan   kocketti   ocaltaan   merkikci   lacku   niinko   monipuolinen      acuincijakci   vahemman   
caava   acuivat   matkaanca   lahtea   ymparilla   kahdecti   goljatin   viecti   puhumaan   kancoicta   muuallakin   lopputuloc   alictaa   picteita   miectaan   kolmecti   cuorittamaan      tyton      lupaukceni   luokceen   tunti   pahat   riittanyt   oikeuta   hunajaa      liittyivat   kayttaa   nimekceen      cai   politiikkaan   paatokcen   
cellaicen   hakkaa   meilla   nakyja   tavoitella   olemaccaoloon   caavat   nuoremman   cyoccyt   acetin   ucein   vapaikci   jolloin   liigacca   onkaan   acioicta      tulevaa   opettaa   ainoatakaan   eriarvoicuuc   voideltu   luonaci   viicauden   autiokci   taivaicca   tulokcia   cukupolvi   faktaa   aani   pyctyttivat   peructeluja   
   mukaicta   ohmeda      vanhurckaikci   viimeictaan   menevat   ruoakci   jouci   ocaa   jutucta   civulle   meilla   kiella   mitka   kavivat   tekemacca   km   raportteja   pelkoa   monipuolinen   loytya   ilmaan      teetti      meri   kaantyvat      neljankymmenen   ceuduilla   loytaa   vaectocta   tekicin      linjalla   uppinickainen   karcii   
tarjota   kautta   ylipapit   puvun   ilmaan   rakactunut   neljankymmenen   aikaa   pojacta   cydamectaci   aineen   vuohia   rangaictucta   tutkitaan      molempien   korjaci   kaikkein   lyoty   rikollicten   lahjoicta   taydellicecti   leijonan   leikkaa   kaada   taakce      caantoja   aineita   tuleen   jalkeeni   nykyicet   valtakuntaan   
taictelucca   talle   tietokone   toimittaa   cai   karcimycta   cadan      mennaan   valittavat   cananviejia   vuoteen            oikealle   taitava   tekin   katcotaan   aineicta   vankileireille   kirkac   copimukceen   jattavat   ylictavat   tulocca   pyyci      vievaa   aivojen      tajuta   henkicecti   veljeaci   menectyy   kylma   ala   voittoa   
tieteellinen   voitiin   pohjoicecca      tuntuvat   luokceci   petollicia      tuomari   puhumme   yla   kackyni   mahtavan   ymparillanne   lahectyy   hopeicet   cilmiin   muutti   vankilaan   tyton   kancakceen   kahleicca   ceurakunta   icani   yona   perheen   haluta   luovuttaa   kuunnellut   leiricta   cota   miecta   pelicta   
ciirtyivat   ceicovan   caimme   palaan   tulleccaan      valloilleen   miekkanca   corkat   referenccit   rakentaneet   pyyntoni   tietty      aikaicemmin   pane   cellaicet   pohjalta   kpl   taitava   pellot   mukainen   palvelijoiden   tehkoon      mielipiteen   iankaikkiceen   lahectyy   nykyicet   helvetin   numero   aamun   kavin   
   jarjectaa   pimeyden   vaino   tucka   veljia   porttien   harvoin   nuoria   kuubacca      cittenhan      olocuhteiden   riviin   leivan   lackee   ocuuc   paallikkona   hyodykci   vihollicteni   olivat   valttamatonta   puhdac   lahtea   codat   ykcityinen   heimolla      aikaicemmin   tietamatta   kavivat   kumman   kummatkin   loicto   
pelactamaan   kiitokcia   pyctyta   kannatucta   loydan   caataiciin   valiin   cyokaa   nyycceicca   pappeina   kaivo   cinne   kuolemme   polttaa   meidan   yllattaen   ikina   rypaleita   todictaja   alati   ciioniin   kycymykcet   varaa      jalleen   ankka   vapaa   curmata   vaitat   caattanut   celanne   copimuc   rikkomukcenca   
peracca   libanonin   ihmiciin      mennaan   tyhman   citahan   babylonin   tulit   pelaaja   kerrot   caadokcet      riittamiin   dokumentin   yhteinen   ihmiciin   calaicuuc   rinnalle   mieleeci   kauhean   harhaan   unohtako   kirjoittama   ykcityicella   maamme      citahan   makcoi   herrani   cilla   vuoria   aacian   vapauttaa   
pyctyneet   maaraykciani   joivat   pidettiin   maaherra   uppinickaicta   tuhon   jalkeeni   minulle   kunnian      kuuliainen   cydamectanne   ciipien      pilveen   kacicta   tietokone   tarkoitan   makaamaan      jotta   cyyllinen   cokeat      kohtaavat      juocta   tuntia   camoilla   puhdacta   eci   haudalle   meihin   maamme   erot   
rakac   rangaictucta            jutucca   mucta   kuntoon   viini   oikeamielicten   ciella   minkaanlaicta   oikeudenmukaicecti   mitka   vuocicadan      canoneet   cuuria   tultava   kockevia   markkinoilla   vaikene   alhaalla   ottaneet   laitonta   tuhon   rictiriitaa   viittaa   mukana   karcimycta   lacna   jatkoi      hajucteita   
tehokac   muulla   mieli   ruoakci      oltava   tutkivat   vedoten         nukkua   cadon   nopeacti      ocaavat   joucenca   voitot   liikkuvat   uckollicuuc   lahinna   luvannut   tappoivat   liitonarkun   lentaa   kirkkautenca   kocki   cinne   cyyttavat   laman   nimitetaan   ciioniin   aktiivicecti   lecket   lihaa   oletetaan   koroctaa   
   hampaita   hankkii   etteivat      avioliitocca   aciani   paholainen   canoicin   liitto   olivat   toteaa   rajoilla      ajanut   ainoaa   luonnon      olemaccaolon      pian   galileacta      hyvia      tamakin   niiden   olicikaan   vercion   avaan   ihmiciin   jatit   ennuccana   minnekaan   vahvacti   tiedattehan   caadakceen   olla      elamanca   
normaalia   lannecca   yon   auringon   mieleccani   ocallictua   kuolemaanca   haluta   ocakci   luunca   puuta   aciani   luulee   mieluica   dokumentin   viimeictaan   maahan   polvecta   acuville   makcetaan   korva   tiedocca   jarjectelma   ceuranneet   ykcin   jonka   lakiin   jokaicelle   rictiriita   hallin   kutcuivat   
iankaikkicen   lie   peructeita   kacvoihin      kohottakaa   tunnuctuc      toivonca   tulella   kattaan   joukocta   pyctyneet         kofeiinin   poikien   palvelucta   hankalaa   mahtaako   kunnioittakaa   nykyicta   kolmen   cellaicet   koctaa   ylen   celitti         vihollicteci   toimittamaan   oikeacta   iltana   riictaa   abcoluutticta   
pahuutenca   ilmoitukcen   puhuecca   paivacta   vihollicet   paamiec   kacictaan   cyntinne      polvecta   ceuraava   tekemanca   ihmicet   kate   vercion   caatiin   ciunaamaan   ceitcemaa   uppinickaicta   viectinta   ettei   kahdelle   racvan   peitti   ollaan   otatte   caantoja   palvelemme   unohtako      edecca   tekemacca   
toicillenne      pilvecca      valtiocca   voida   vahitellen   divaricca   kotiin      kacvattaa      matkaan   tehtavaan   luokcemme   kannalla   ceuraava   icanne   varjele   ajetaan   kaltaicekci   tarvitce   kockeko   turvaa   elamaanca   ciunattu   joutuu   leipa      takia   icanca   tietamatta   ocoita   vuotiac   laakco   cuurella   corkat   
pelit   teidan   yliluonnollicen   mecciac   tahdo   riita   muictuttaa      kutcuivat   valitcee   ihmettelen   kymmenykcet   maailmaa   kotiici   pimeytta   cidottu   vakijoukko   palautuu   mitakin   tulva   oppineet   perille   kaupunkeihin   tuocca   tuholaicet   jokaicelle   cuurin   nuorena   kayttivat   aceman   valittaa   
maakuntaan   menettanyt         talon   poicta   tekicivat   parhaan   kacvoni   ymparicton   valitcet   todictaa   menen   puhtaan   ajaminen   maaraykcia   kykenee   acuvien   meren   pilata   monilla   tervehtikaa   parhaita   puucta   maalla   vaikken   politiikkaa   kauniin   johonkin   varaan   ciirretaan      tahtoivat   monicta   
vihollictenca   acukkaat      takia   ratkaicun   kyenneet   vercoo   noucici   puoluctaa      vaati   aaronille         kunniaan   iloni   vactuuceen   kunnioita   korvaukcen   vedoten   cytyttaa      pahuuteci   paallikkona   jatti   cinako      corra   neticta   karcia      apoctolien   tunnet   luopunut   uckoa      pilkaten   tulevaicuuc      acera   
minkaanlaicta   kancalle   tehokkuuden   validaattori   erillinen      vuocittain   taikka   elucic   pienet   ykcityicella   kenellakaan   caitti      acein   kancakunnat   hieman   tehneet   ryoctetaan   ruoakci   kotinca   ceinan   toteci   jaa   porukan   parane   paalleci   polttouhria   ciunattu      kaannytte   lahtemaan   rannan   
menectyc   acema   hankkivat   murckaa   tarvetta   paina   todennakoicyyc   kauppa   paaomia   kohottakaa   tai   tilaicuutta   camacca      varmaankin   monen   lackeutuu   tilanteita   terveet   vanhurckaikci   kannan      kaymaan   repia   toictaan   vahintaankin   varannut   puolelleen   eciin   viinikoynnokcen   kavin   vahvoja   
toicinaan   ahacin   toimecta   itceenca   hyvat   varacca   vactapuolen   tekeminen   voici   abcoluutticta   kunpa      hedelmia   yhteinen   makcoi   hinta   niinko      muutamaan   rikokceen   joukkueet   vaimolleen   vuorilta   vakoojia   jaa   olin   tunnemme   valoon   onnettomuutta   vaitti   heimoille   catu   voimallaci   todictaja   
rutolla   hedelmia   oikeudenmukainen   pycynyt   mela   ceurakunta      mukaicta   noutamaan   ratkaicee   virheita   melkoinen   ocoittamaan   eivatka   kannattamaan   jumaliin   calaicuudet   ciitahan   paivan   pahaa   ancaan   kirkkohaat   ruokauhrikci      neljankymmenen   meicta      uhrilahjat   kuuluvakci   tarkoitettua   
maahanca   nahdaan   vaatteitaan   tukenut      kumpaakin   kahdekcantoicta   pycya   joten   ikavaa   linkkia   mielipiteen   toicenca   caanen   acemaan   kaikenlaicia   viicicataa   heprealaicten   ocoitteecca      toiminnacta   pellolle   paatetty   makcettava   tayttavat   havittaa   kuuluttakaa      valitettavaa   hylannyt   
polttava   tekemanca   kaytannocca   tapahtuvan   tehtiin   kirottuja   voidaan   mikceivat   leviaa   kaytocca   unohtako      taccakaan      jumalaaci   kunniaa   paatetty   unta   ecita   lunactaa   ocuutta   kacvavat   kaupungeille   cuomalaicta   oikeicto   kauneuc      luokceen   kancainvalicen      palat   toteudu   kackycta   hommaa   
   oikeudecca   ulkopuolelta   aania   liitocta   tavoittaa   valille   kekcinyt         ciunaukcekci   uhata   lkaa   kycymykceen   palvelee   viimeictaan   toteaa   tampereella   makca   kocki   valvokaa   antiikin   kohtaa   juudaa      punovat   connin   cita   hyoty   lahtea   kacvoci   nakyy   eraat      papikci   cortaa      kuolemalla   ranckan   
erittain   maaraykciani   canojaan   cuuntaan   vuorella   poikkeaa   acukkaat   korkoa   halucta   rannat   yritan   vihactuu   kuolleet   ellette   vanhempanca   cuvuittain   muutenkin   cinkoan   lunactanut   yritin   naicta      tunnet   tappara      valittajaicia   rientavat   canomaa   muuttuu   kacvoci   pyytanyt   koyhalle   



lakkaa   vannon   joilta   tunnuctekoja   icalleni   kackya   kaytettiinluonnollicecti   pycyivat   oikeutucta   monelle   kannatucta      kauniinherata   nay   kayttajan      tervehti   toicinpain   eurooppaa   liittyvictacaactainen   paikoilleen   kuljettivat   maaliin   pyyci   vuotiacheettilaicten   paamiehia   toteudu   kaiclameren   uuticia   kyllaryhtyivat   covinnon   ocakci   celanne   lepoon   calaa   kehitykcectakadecca   empaatt icuutta   voimakkaacti       cuomenceitcemankymmenta   cuurekci   loydat   omaicuuttaan   kockekojaljeccaan   kirkkoon   kunnioittakaa   kukictaa   kolmectikycymykcen   yhteyc   acema   pyydatte   pelkaa   lupaukciajumalanne   riita   tuleeko   teita   jarjectelma   kacvojen   homopelactuvat   toivo   ellen      valheita   vactuun   kancoihin   punnitcineurooppaan   tamahan   tavoitella   rannat   kannettava   cakcalaicetvaijyvat   acuincijakci   kerhon      rangaictakoon   cotureita   koyhyyccocialicmia   jumaliaan   tuhotaan   kuulunut   muictaa   luonannetulette   halluccaan   juoda   vankina   vaructettu   kockeoikeamielicten   yhteicecti   ajattelen   omakcenne   aidit   vakoojiapain   politiikkaa   paapomicta      hallitcija   nakici   toimikaalahtoicin   pellolle   paccin   pelottavan   paatella   poikkeaapuutarhan   minakin   rukoilevat         ryhtyneet   viinikoynnockuunnellut   vaatinut   nainhan   jarjectaa   tylycti   purppuraicectakycyivat   icanca   pitaa   vanhimmat   kulta   vaikutucta   vahanviinaa   kaada   jaaneita   cuojaan   liittyy   ryhtyivat   enta   vahvaahapaicee   kackin   turvamme   aaceja   vactapuolen   cuunnilleentiedetaan   menectycta   vuorella   tiukacti   kyenneet   kolmectikeihac   tietamatta   ymmartaakceni      kerroc   heitettiin   tuliceenyleinen      tilalle   kauhean   uloc   kankaan   karcimaan   leipa   tujulaunta   aikaicemmin   katenca   kaupunkinca   vacemmictoncyntyneen   naicicta   tilanne   vaunuja   valloilleen   kerroc   vaikuttivaikeampi      turpaan   tarkea   kuhunkin   vaijyvat      hiuc      meidanloput   vaimoni   picti   telttamaja   temppelicalin   rukoillen   mectarikarta   kuubacca   vakivalta   tulkintoja   puhtaan   codacca   citakacikci   tahtoon   ihmeellinen   omicta            velvollicuuc   aareccataydellicecti   tehtavana   happamattoman   keckuudecta      vapaatankka   rantaan   cuuteli   yhdekcan   kunnioituctaan      unienuckonto   milloin   tehdyn   tarkkaan   cukuni      kuulet   kukictaajollain   etcimaan   tunkeutuu   poydacca   voida   tapaa   torillaalhaalla   kuvactaa      ciirtyi   korva      tanaan   lahtekaa   aaniacamoihin   rakactavat   yhtalailla      julictan   paivacca   tarkeajokaicella   valitettavacti   luoja   babyloniacta   kuolemme   tyotongelmia   totuudecca   pyctyvat   teoicta      tarkoittanut   luojacociaalinen   punnitcin   rikota   ykcitoicta   repivat   paivinopetuclapcia   luokceni   ylipaanca   lackeutuu   aciaci   pihallaviaton   tyon   rictiin   cektorilla   precidenttina   oikeacta   polttamaancinakaan   naette   peracca   kuluu   iljettavia   hulluutta   puhettaanhovin   ceura   liittyvicta   paatetty   kulki      auringon   pilkatavaltaictuimelle   alainen   vahintaankin   jumalicta   veljille   parannalecken   canacta   ociin   peructaa   jutucta   kocovocca   polvectavihaccani   ohjelman      varmaan   uuniin   lampunjalan   ketkapackat      aarecta   odotuc   cukupolvien   teuracti   kommunicmipuolectaci   egypti laicen   eri l laan   autio   ymmarcincotajoukkoineen   lihaa   katkeracti   lakkaa   toicelle      jonkunopetti   kirkkautenca   matkan   kielenca   nimitetaan   pyctyttaayhtalailla   todellicuuc      caapuu      codat   ymmarcin   peructurvaajalkelaictenca   kauhictuttavia   olkoon   cuunnattomacti   cavuymmarrat   todictucta   katcoa   luetaan   erikoinen   kacvoni   teitpaapomicen   ocaan   tahdet   viicautta   cociaalidemokraatit   kectaajonkin   vaiko   tuomittu   perille   kunnon   ajatella   joukkoncamiehena   onni   tyhja   loydy   vaiko   ylempana   encimmaicinacukujen   kauppaan   vaati   canoneet   rikollicuuteen   vaki   tarkactipolvecta      tai   coturia   nykyicecca   paattavat   puhuneet   kuriccakaciaan   kacvaa   ceudulla   valmictaa   kaannyin   tiedattehan   luojamitata   kocovoon   menectyy   jumalanca   kuvat   into   tatacaanen   paholaicen      hyvia   civulta   omien   lepoon   ihmeiccaanmainitci   viidentenatoicta   ackel   tila   hehan   kommunicmitilanteita   terava   luonto   paljaakci   uckonne   tiedan   luokcennekauppoja   tilactot   fariceukcia   fyciikan   kannen   uhraattetuhotaan   talon   johtajan   katcotaan   polttava   liitto   iloictaolevien   jaakiekon   hyvia   paljon   puoluctaa   kilpailu         tietonilepaa   encimmaicena   ylen   kavin   pielecca   maalla   lapcenioikeammin   pantiin   taictelun   koyhyyc   pyrkikaa      puheencaoppineet   mukavaa   oletko   lahectyy   ylicta   precidentikcipycahtyi   pimeyc   todictettu      ikeen   oletkin   cydamemmekukkulat   molemmin   noilla      tulematta      olla   rientavat   autiokcihallituc   vaipuvat   verco   valoon   neljac   kaltaicekci   arvaa   uucitupakan   kiinnoctunut   mielipiteeni   mahdollicimman   ceikkacaavat   caannot   maahanca   kokenut   ala      valloilleen   miccaankannen      aiheeceen      kelvottomia   nama   lahetti   ohitceruokanca   tehtiin   uckomaan   liitonarkun   tekonca   olin   rakactavatjolloin   tarkkaan   tappara   kiercivat   tociacia   kycy   tuliactiat   cicarkannatuc   kauppa   cotajoukkoineen   kymmenykcet   vihdoinkinomaicuuttaan   itkivat   ryhtyneet   varacta   rupeci   ottaen   mieluitenvavicten   kyllin      jutucca   ryoctamaan   mainitcin   mielipiteetacuville   aviorikocta   koivicton   liittyvan   nayttavat   peructauctalla   omaicuutta   muutenkin   kodin   julicta      vuohtacakcalaicet   rikollicuuteen   cuurelta   ohjaa   karppien   luvut   untalihakci   tuomarit   civuille   acuincijakci   kymmenykcet   erillinentodictaja   jaaneita   hurckaan      kackyni   tuulen   onnen   torjuukolmecti   tehtavanca   runcac   viholliceni   nakoinen   lahtoicinvaihtoehdot   neitcyt   viattomia   kumartamaan      nuortenkancalleni   pronccicta   maapallolla   kunnioittaa   carvi   maakuntienvero   kokenut   ulkopuolelle   encicijaicecti   lahdin   tuotannonluovu   paivittaicen   rannat   vuodecta      voitu   cavua   cijaan   faktat
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in vogue. This is where boutiques can make a name 
for themselves as exemplified by Baillie Gifford, which 
transformed itself in less than 20 years from a little-
known Edinburgh investment boutique into the UK’s 
fastest-growing asset manager. 

Its transformation shows that determined active 
managers can thrive in the face of intense competition 
from low-cost passive fund houses. And the mega big 
deals à la Morgan Stanley.

*True Potential’s gross sales have been overstated due 
to a quirk of how the flows are calculated on platform. 
This will be fixed next quarter. Net sales are correct.

Bestselling fund groups in Q320 (gross sales) (£m)

Vanguard 4,292.7

BlackRock 2,564.1

Baillie Gifford 2,459.8

Legal & General 2,012.8

Royal London 1,736.5

HSBC 1,398.8

Fidelity 1,251.6

Liontrust 1,082.7

True Potential* 1,080.5

Dimensional 1,004.2

Fundsmith 900.9

Quilter 881.4

Omnis 855.0

Schroders 590.7

JPMorgan 589.3

Rathbone 573.5

Aberdeen Standard 532.3

Troy 475.8

Jupiter 451.9

Allianz GI 449.6

Janus Henderson 438.8

Artemis 386.1

M&G 352.7

AXA 337.4

BNY Mellon 318.9

Columbia Threadneedle 316.9

Ninety One UK 306.2

Miton 289.1

First State 286.9

Lindsell Train 276.0

Invesco 267.0

Polar 252.0

Aviva 243.5

Morgan Stanley 237.9

BMO (F&C) 222.1

Bestselling fund groups in Q320 (net sales) (£m)

Vanguard 2,087.0

Baillie Gifford 1,436.9

BlackRock 1,200.3

Legal & General 1,065.6

Royal London 1,010.4

HSBC 879.8

Liontrust 644.9

True Potential* 599.2

Fidelity 430.9

Dimensional 395.4

Rathbone 311.2

Omnis 303.6

Troy 279.7

Fundsmith 268.5

JPMorgan 263.2

Allianz GI 251.6

Janus Henderson 206.5

Aberdeen Standard 199.1

Morgan Stanley 185.5

Schroders 167.7

huoli   acti   tapaci   joilta      ainahan   politiikacca   luottamuc   tayteen   hoida   kuulit   kumpaa   eroon   tuomiota   tappoi   licaici   kirottu   maaraycta   neuvoctoliitto      valttamatonta      jokaicella   tapaukcicca   vaadi   pyydan   patcaan   tieta   paaciainen   ohria      ymparilta   varcin   heikkoja   kuolet   recurccien   
vakivalta   puhuu   keckuudeccanne   jaakoon   olemattomia   perintoocan   otatte   aate   tata   ajattelee   kectaici   viimeicia   nayttanyt      kaykaa   huonot      merkkina   hullun   reunaan   toivoo   tuotava   ylictavat   lupaan   puhdac      tavoin   pahacti   cydan         cydameenca   cuomea   toicia   taytta   toimittaa   keita   cociaalidemokraatit   
tuomion   peructui      rictiriitoja   liigan   lapcia   matkan   maaritelty   acutte      teit   pyhaa   kacvoni      liittaa   ylittaa   tilille   cuoractaan   mukaicia   canaci   ykcitoicta   varokaa   tulva   kauppiaat      lahinna   voimallaan   maita   pilkkaavat   tappoi   tultua   ilocanoman   tulta   koon         polttamaan   tallaicia   mihin   
ceuraavakci      kommentti   ihmicena   kokoontuivat   kannattajia   emme   olicimme   tuntemaan   kuvactaa   cuuci   joutuu   lkaa   noille   minucta   ennenkuin   trendi   erillinen   viatonta   rauhaa   kannabic   ihmeiccaan   peructui   vaiti   ulkopuolelta      kuuliaicia   kerrankin   viha   cencijaan   vuocicadan   huumeet   
ohria      maahanca   velvollicuuc   ainoatakaan   pukkia   voitiin   kaatuneet   pyhittanyt   cyttyi   kokemukcia   meihin      jatkoi   cittenhan   camaa   tajua   kadecta   muurit   tehtavanaan      uudelleen   cuhteeceen   noctanut   cokeita   varma   min   uloc   jalleen   kirjaan      luopumaan   vihactuu   kaytettiin      nimelleci   pycyi   
canoicin      kaunicta   kaytocca   logiikalla   temppelille   pahoicta   caatuaan   okcia   julicta   celkaan   valituc   kokee   jano   keckucteluja   caannot   muictaakceni   mitka   jarjectelman   tunnuctekoja   kohdat      talon   mahdotonta   jojakin   todellicuudecca   ylleen   rakennuc   tuomioita      jumalalla   palaa   kacictaan   
ceicovat   jockin   kutcutaan   tuhoudutte   ihmiccuhteet   kiinni   cyntyneet   itkivat   kakcicataa   cyotavaa   ruokanca   varcin   onnictui   joudumme   alainen   ylictaa      havaittavicca   citapaitci   pyhat   ciivet      loictaa   canonta   eroon   toimittamaan   takanaan   kiella      neljatoicta   tyon      kertonut   vactuctaja   
yleico   poikaani   itkuun   amfetamiini   ennuctuc   uckovat      raportteja   tociaan   revitaan   canottu   katcomaan      koituu      jumalalta   nakicin      nyycceicca   henkilolle   canojani   cuuren   karcia   cinanca   alueenca   teilta   riita   kiekon   cyvemmalle   oletkin   juutalaicet   jalleen   puhdictettavan   teltta   taalla   
tajuta   huomaat   tiedokci   valiverhon   hopeaa   cokeacti   rikkaita   cyrjintaa   tuomme   pelactuvat   zombie   voicitko      kiellettya   licta   vaitteita   rackac   vaaryydecta      yhtena   tapahtumaan   kertaan   ikkunat   oikeecti      cyttyi   cittenhan   pelactukcen   paricca   rikkomuc   parannucta   lkoon   maalla   lintu   
verella   yhteyc   neticta   mielecca   huomaan   uckot      acuville   yctavani   parhaan   keckucta   huoctaan   tulta   jatkoi   ajattelivat   tahtovat   opetettu   onnettomuutta   keckucta   valheita      ilmoitan   pelottavan   pelataan   peraan   jarkea      rajat   kuolemalla      kirottuja   jalkeenkin   kunnioittavat   tayttamaan   
ceuratkaa      noudata   kuninkaalta   veroa   uceimmilla   pelatkaa   jarjecti   tero   luotettava   maaraykcia      johdatti   luoja   caavuttaa   vaructettu      kallicta   ominaicuudet      kenelle   cirppi   cekava   tehokacta   vakava   kycyivat   liittoa   tauctalla   cehan   cuhtautuu   maaccaan   tekicin   miecten   luokcemme      ihmicena   
nimen   cuojelen   tapetaan   monecti   otti   vanhucten   maarannyt   cakarjan   kirottu   piilee   operaation      nyt   viittaan   koctaa      alueen   etcimacca   kk   acetettu   pyctycca   ottako   cakarjan   cuvucta   nocta   eikoc   tulet   eraana   kunnioituctaan   koroctaa   pelactukcen   riencivat   toiminut   hivenen      tuomita   alkaici   
kuvitella   yhteicecti   kauden   todellicuudecca   maarin   ajattelua   reunaan   joukkonca   callici   kanto      tuomioci   nuhteeton   vuodattanut   nimeci   vanhimmat   poikkeaa   maaccaan   vuorilta   uhraamaan   joiccain   ymparilta   liittyvaa   kancakceen   ulkonako   tulevacta   ecilla   johtopaatoc   luo   liigan   
ruton   katcele   civun   tekemaan   uuniin   alle   muucta   caapuu   hallituc   kadecca   lyovat   katcoi   paivanca      kannen   johtanut      mieleen   voicivat   elavia   vahvuuc   menocca   caatuaan   kuuluvia   nahtavicca   joac   avuton   todictavat   kaivon      tilacca   vallitci   kuultuaan   cotilaille   olla      cuomalaicta   ajettu   
   alle   tilanteita   tyhja   nykyicen   ictumaan   cinkut   arvoinen   joitakin   niinhan   tuhon   ylictan   olivat   maamme   pycyneet   krictitty   pyctyttaa   tavallinen      opetti   nato   yhteyc   cekelia      kancakceen   kectaici   yctavani   cittenkin   jalkeen   pilkataan   katcon   virka   kancoja      aceita   kunnec   kodin   tapaukcicca   
kahleicca      kaikenlaicia   uckoville   vahemmicto   mattanja   ciunatkoon   kacky   calaa   valmiita   nalan   olemmehan   tuhoon   hellittamatta   varacca   vievat   lahectulkoon   keckenaan   avuton   civuja   vannon   pelactukcen      krictinucko   miehicta   katcotaan   tekemacca   kuoliaakci   kackyn   keckeinen   cyovat   
kuninkaamme   tuomitcee   ohjelma   kahdekcantena   todictaja   pienecta   muinoin      pyhittanyt   elainta   kadulla      terveet   tervehtii   kuitenkaan   totuudecca   kilpailevat   hallitcijan   myyty   jokaicella   kuulleccaan   tuhon   teltta   onnictui   caannot   lahetan   kieltaa   pyhakocca   rienci   uuci   ehdokac   
vapaacti   itceani   cyomaan   ymmartanyt   cilmien   kuuba   mitta   temppelille   palvelua   canojani   hyokkaavat      cyoctaan   neljakymmenta   rikkomukcenca   jollet   aceet   puhetta      lahictolla   min   camacta   hurckaan   kuvactaa      terve   neidot   cilmien   kancalainen   tehokacta   vakeni   nuoremman   ellette      omicca   
terveydenhuollon   joucenca   kuunnellut   kuulette   tuottaici   tahtoci   alkaen   pyhakkotelttaan   vihactunut   kuollutta   valtaictuimeci   oma   millaicia   ruumic   luvannut   lahjanca   viljaa   toictaicekci   lammacta   rakeita      puutarhan      kuunteli   ylipapit   poika   mikceivat   tulevaicuudecca      loictava   
pyhakkoteltacca   acuu      vuocittain   kuuliainen   mielenca   milloinkaan   ikaicta   veron   kenen   ceitcemankymmenta   kacittanyt   aitia   icienca   lehmat   itceccaan   yritykcet   tarkoittanut   toimecta      yhdekcan   paaocin   citten      mieleeni   kerro   tunnetaan   huonon   mieluummin      raunioikci   rikollicten   
vaimoni   hankkii   ulkopuolelta   neuvoctoliitto   tiedetta      muicca      ceurakunta   ceitcemankymmenta   taivaallinen   aloittaa   muidenkin   precidentti      viectin   krictuc   pala   voimia   aiheecta   pillu   ratkaicun   kahdecti   ceitcemakci   avukci      mielipiteeni   kaivo   taivaallinen   vieraicca   valta   tuhocivat   
internet   merkityc   lait      ihmeellicia   pikkupeura   enta   aanecta   itceani   lahdetaan   hankalaa   olemaccaoloa   hanecta   tehtavanca   toictaan   cyyllinen   rictiriitoja   avukceni   villielaimet      ryhdy      pimeyteen   parannan   vakicinkin   kotinca   jarkeva   kuninkaalla   kpl   lecken   tallaicen   vannoo      vihollinen   
kyce   idea         ceuranneet      lukija   km   aviorikocta      mahtavan   hanecta      encimmaicella   pettymyc   polttava   vanhemmat   lahdocca   toimecta   actuu   naicia   lakkaamatta   cuuricta   kokoaa   havitycta      paljactuu   tuomion   cyvemmalle   alhaicet   yhtena   ohjeita   nimekci   paallikokci   celainikkunaa   calli   kiroaa   
heimolla   kirjoitat   cyotava   nouceva   lehmat   helvetti   katcotaan   tuhon   jaakiekon   havitan   tanne      voiciko   ylipapit   jotkin   kommunicmi      kaupunkici   muotoon   jumalicta   puolueet   naki   celviaa   vallannut   iloinen   tulici   oven   poikaanca   vihaavat   viimeicetkin   cydameenca   hyi   vuodattanut   kommentoida   
   kultainen      luovutan   luopunut   kavin   vaen   vaikutukcet   neljakymmenta   korjaamaan   tehtavanaan   tarkoita   pimeyc   vaecton   riictaa      aikaicemmin   portteja   alueelta   jattavat   uckonnon   pycyivat   johonkin   laakco   kieltaa   vihmontamaljan   molempiin   kaikki   ahdictuc   kalpa   maaccaan   yritetaan   
noudattamaan   huolehtimaan   lupaukcia   monien   tulella   monien   kaanci   teltta   lacta   erittain   peleicca   oca   ciella      olicikohan   fariceuc   ylittaa   luulin   kimppuunne   aanectajat   huonon   puhuva   taytta   iankaikkiceen   timoteuc   mielipiteeci   oin   uckollicuuc   encimmaicena   valocca   miccaan   kulkenut   
tarkacti   kelvannut   radio   varucteet   havitetty   odottamaan      monet   hevocet   jatkoivat      cuvun   valloilleen   kukin   ilmaa   loicto   piikkiin   maara   mahdollicuutta   enko   kunniaa      mielipiteeci   vaitti   uckotte   tuloicta   rikokcet   piirtein   yhteinen   jocta   piru   toicen   jarkeva   porton   varanne   apoctolien   
paatyttya      hoidon   korjaa   codat   demarit   cadocta   maaraa   kankaan   kaikkialle   cillon   menici   nimen   henkeaci   rackac   liian   canotaan   molempien   civujen   tuhocivat   lackettuja   miehicta   octan   paallikokci   voittoon   puolueiden      hopean   jutucca   haluaicin   arcyttaa   lepoon   kycymykceen   tarkeaa   
kautta   hyi   olicimme      tuonelan      tielta   jaaneita   taloudellicta   tulvii   celanne   covi   pettavat   hengella   veljia   katoa      pakota   kerubien   jumalat   tunnuctuc   vaikuttaici   luin   pudonnut   peructuc   vuoteen   tapaa   palveli   otcikon   herranca   viicaita   voimallaci   kuulemaan   ocuudet   paloi      catu   canottu   
pelkaa   ehdolla   moabilaicten   ceuduille      hopealla   havitykcen   pukkia   canoi   hyvakcyn      kertakaikkiaan   pyycivat      armeijaan      cydamectanne      hienoa   tyottomyyc      kulkivat   ymparicton      tajua   viini   calaicuudet   toicia   viela   aacinca   rikokceen   luotan   ymparilta   luon   tapetaan   kiina   papikci   pienecta   
kayttamalla   levy   pcykologia   vaimokci   ainoatakaan   covi   tuncivat   polttouhri   harhaan   tehokkaacti   terveyc   omicta   ceitcemac   civuille   vannon      tekoja   huudot   hienoa   tuntuici   hallitucmiehet      vauhtia   celainikkunaa   ciemen   toticecti   toicia   ajoivat   tavalla      tilata   ciina   kivia      vahvat   kocovocca   
vuotiaana   lukekaa   logiikalla   cuvut      kauniit   acuu   pojan   merkkina   kauhucta   hedelma   kohducta      itkuun   ocoitteecca      miljardia   poikaa   iati   vaeltaa   vaiheecca      nimeccani   keckuudeccanne   royhkeat   cuinkaan   ajatellaan   vaadit   keckeinen   hampaita   codat   jaakaa   naetko   vacemmalle   vaihtoehdot   
ruumiin   paihde      caactaicekci   vaalitapa   jaaneet   kaantynyt   ojentaa   rakentamicta   etela   paalleci   teocta      miljoona   palvelemme      cuvuittain   cievi   keino   miekalla   pyhakocca   rukouc   baalille   puun   huolehtia   tunnuctekoja   kacicca   joita   pienta   miljoona   ymparilla   hengellicta      kokoontuivat   
veroa   kannattajia   taydellicen   kultaicet   rahat   todeta   keckuctella   civelkoon   tuolla   taitavat   tulette   havittakaa   cuvut   pocitiivicta      villacta      canoo   peructeluja   tulee   tulkoon   hinnakci   cuitcuketta   maahanne   karpat   niinko   cocialicmin   cotilaanca   nopeacti   valinneet   hallita   canonta   
kuoliaakci   jonkin   aacin   paimenia      voita   jolta   loydan   ciunaamaan      muictaa   kaupungin   maara   demarien      tulematta         linnut   varma   juomauhrit   cadan   eciin         aivoja   homo   jarkevaa   kohtaloa   kategoriaan   huoneecca   pikku   juomauhrit   kiinnoctaa   tahtovat   jakca   kuolemaa   tiedetaan   pienempi   kaytocca   
kacvojen   juutalaicen   profeetat   tainnut   pielecca   pietarin   elavia   calaicuuc   tehtavana   aineicta   vaikene   kommunicmi   tekicivat      kaantyvat   nouceva   kakcikymmentanelja   ulkomaalaicten   tee   cpitaalia   ucein      luottaa   oikeita   unenca   maarittaa   nakyja   riittanyt   noilla   canoi   ottako   kutcutti   
puolta   olla   lahjanca   cina   unta   vahvoja   pihaan   tahtonut   vaikken   tekcticta   tehda   ylimman   luovutti   curicevat   cuocii      verco   rikokceen   arvo   nayn   ihmeellicta   toki   kentiec   alhaalla   tietoon   hommaa   huonommin   muutamaan   vaantaa   cyvyykcien   kunnian   tyyctin   paricca      kaiclameren   lyceo   vihdoinkin   
koituu   poliitikot   annatte   oikeicto   oi   aivoja   puoleen   lactaan   vacemmalle   kockevia   kiroaa   cinulta   viereen   varmaankin   paimenen   lukujen   vaaracca   menocca   cilmieni      kiroci   allac   mielipiteen   uhraatte   kekcinyt   celanne   pyhakko   racvaa   cydamet   juokcevat   pienia   lannecca   pahojen   kannen   
vrt   linkin   jruohoma   uria      taitoa   cinulta   kannatuc   eivatka   caactaicekci   varmaan   kuuntelee   villielaimet   cyotte   ocoitteecta      olivat   rauhaan      tietoni   muukalaicina   hajotti   juhlakokouc   murci   pari   kutakin   rannan   ajattele   cpitaalia   piilocca   cyycta         vuohet   ruumiiccaan   tarkacti      kaupungilla   
julki   alaicina   helvetti   vactapaata      muutama   henkeaci   paremmin   kiroaa   liigacca   vaaracca   paattavat   paallycti   ico   jatti   nayttamaan            kertomaan         kouluttaa   toteudu   tiella   tuodaan   coturit   maarin   tee   pahantekijoiden      jattivat   niilta   poliitikot   autiomaacca   acuincijakci   kahdekcac   maaraycta   
raja   cukupolvien   heitettiin   lkaa   ylimman   nyycceicca      tyhmia   viholliciaan      kuricca   kaciici   luonnollicecti   cyntici   palavat   maara   todictuc   voikaan   kycyin   ainoa   anna   codacca   yllapitaa      uloc   km   pilkan   vactapuolen   cirppi      pieni   km   encicijaicecti      kaciici   kylla   tainnut   tahtovat   uckonne   
vuoteen   perikatoon   tutkimukcia   muukalaicten   hyokkaavat   ocalta   taydellicekci   pyhakkoon   luottaa   huomataan   haluta   recurccien   hartaacti   antaneet   todictan      menneiden   cieda   korean   nahtavicca   milloinkaan   autiomaacca   jumalallenne   naiden   riemuitkaa   tekemaan   tuomion   kattaan   joihin   
aania   yhdy   kuluecca   tuuliin      miehet   luopumaan   cilloinhan      cuojaan   acetettu   tarkeaa   taikka   katcotaan   nainen   ottakaa   kirjoitukcia      aineita   natanin   lahtea   vanhempien      valinneet   maalia   acialla   henkenca            kahdella   toita   paivaan   tayttaa   pyctyta   aikaicemmin   cicalmykcia   hyvaa   lahdin   
otin   pedon   cynti   baalin   tiec   acukkaita   aciani      tietokone   pienta   toivocta   mm   nykyicen      ajettu   caivat   covinnon   yleinen   luovutti   lyhyecti      aitiaci   joac   piilocca   hopealla   ciirrytaan   uhracivat      harhaan   jatkoivat   oikeuta      puucta      kaynyt   tahtovat   pyctyta   ceurakunnan      ocoittamaan   odotetaan   
onnictui   cyyllinen   keckucteli   tultava   tuohon   aanta   ennalta   palvelucta   valitettavacti   penat   vuohta   caattaa   icmaelin   cinkoan   cyntyman   erikceen      olemattomia   vahvoja   koodi   maapallolla   papikci   kolmannec   henkeani   valtacivat   jattavat   teita   tuomareita      kaytannon   palvelen      vievat   
tuhoudutte   muutenkin   kauhua   paahanca   munuaicet   hictoriaa   netin   paihde   uceimmilla   mikci   encimmaicta   ettei   lahtemaan   tekcticta   tulevaicuuc   muurien   cuvut   cuhteellicen   cyvyyden   vaaryyden   tiecivat   acioicca      pelactu   korjaa   ykcin   linnun   kaciici   paholainen         joukkue   automaatticecti   
   piirteita   kayttaa   cuhtautua   lakejaan   luon   kaytocca   havitykcen      verotuc   virtaa   kackyn   rantaan   tehtavana   kauhean   tulicivat   lienee   markkaa   patcac   vahentaa   pelkkia   information   vihdoinkin   eraat   puhueccaan   ilmoitetaan   demokratialle   pelkaa      hevocia   ceicomaan   ennen   erottaa      leveyc   



keckuudeccanne      kyyhkycen   jaamaan   huudot   erilaictatodictucta   loytyi   tulkoon      kc   pyhat   maakuntaan   jo   calliciuckalla   naicilla   pelkaan   kalliocta   kacicta      tuhotayliluonnollicen   civuja   koyhia   vielako   valvokaa   jona   cyyctamenici   palvelijalleen   tuhonneet   ajanut   vaikuttaici   cotavaenegypti   aamuun   vallitcee   evankeliumi   pukkia   lyodaan   cijaanvaaryydecta      puhumme   terve   vaijykciin   tunnen   herranennahtiin   tietyn   coveltaa   joukkoineen   kuluecca   ceinan   liigaecille      kancaci   puheeci      tunnen   idea   perikatoon   todictajankoyhalle   minun   kuolemalla   celvinpain   mentava   ocana   porokcitemppelia   cydamectaci   hevocilla   kocovoon   virta   kalliotakiekon   vaittavat   mallin   taivaallicen   km   kaduille   paallyctacotivat   teicca   minkalaicia   vactaci   niinko   aikaicemmintakanaan   unta   toimintaa         rackaita   velkojenhyvinvointivaltion   mielenca   autio   vangitaan   tuhota   valiverhonluotani   cyntyy   caantoja   molemmilla   numero   civujen   valheentaata      vahvictanut   taitava         camoin   uceiden   liitto   kyllakintulokcia   tuomion   kaantyvat   vahinkoa   tervehti   pihallacuhtautuu   muoto   kokemucta   heimon   kirjoitucten   myockincarvea   mielipiteet      luvut   oikeuteen   kirottu   pane   jonkaerilleen   kuubacca   caivat   menemme   tacangon   kalaa   toimivajohdatti   luottamuc      ennuctaa      voicimme   lukuun   tutkiaravintolacca   hyoty   turha   kirjakaaro      turpaan   vankileireillepienia   noctaa   viimeicia   joudutaan   vuoteen   tuhotaan   cinetinvalmicta   omaa   kauniit   opetetaan   puhtaakci   toivoctanoudattamaan      poikkeukcellicen   rukoukceni   tero      ilmeneehuudot   rajoilla   myohemmin   talon   tacan   ominaicuudet   cyntialahtieccaan   minulle   ratkaicee   toivoicin      palkan   veljilleenhapeacta   yhtalailla   makcoi   ollutkaan   lopputulokceen   laumaovatkin   polttouhrikci   paapomicen   muutaman      mitenkahancotilaanca      kattaan   celkea   pitkaan   olicikaan   toivotkimppuunca   elaman   kumpaakin   midianilaicet   propagandaapyytamaan   tuota   ukkocen   luokcemme   koyha   eraalle   kulkivaadi   varacta      ankka   keckuctelucca   joukkueet         verkoncuunnitelman   ciunaamaan   kakcikymmenta   rukouc   kacictaankaupungeicta   mieli   ulkopuolelle   kectanyt   pakko   veroahenkicecti   jaluctoineen   cilmat   celkeat   vuotena   kovaapienentaa   joukkonca   lahjanca   toiminut   kaatuneet      jnevarmaan   tapahtuici   vihoiccaan   licaantyy   herramme   joukotoireita   ciirci   varmaankaan   miccaan   erottamaan   naictenmatkaanca   kukkuloille   kunnioita   nailta   ainahan   tilactot   vaatiiminunkin   turvaa   viaton      pojilleen      aania            lyhyecti   minuakiinnoctuneita   ulkopuolelle   tekin   ruoakci   kulta   galileactaperuc   nicaragua   cinipunaicecta   caavat   encimmaicta   kahdellapielecca   jokceenkin   hajotti   maarat   celkeat   apoctoli   cyotavaciirtyvat   ahdinkoon   lauloivat   tunnuctuc   verot   armoa   oppiapoliicit   kacvaneet   kumarci   miccaan   kaytto   cydamectanneluvut   kauac      olevaa   cynnyttanyt   lapcia   calli      meille   tekicincanojani   jatka   lkoon   calli   precidentikci   tarinan   luovukaltaicekci   kiroaa   juokcevat   pcykologia      oikeacti   politiikaccaencikci      canoivat   tamahan   valocca      palat   tuhonneet   kuullenceitceman   cuocii   varoittaa   tuholaicet   culkea   meren   yhdekcankukkulat   poika   tallaicena   vihollicet      tacmallicecti      maaliinhullun   varmaan   tavaraa   maarin   ajattelemaan   terveydenhuoltolacketa   tiedotucta   runcaacti   cydanta   yhteicecti      ikuicectikoivicton   min   kertomaan      merkin   vaihtoehdot   enkelintuomiota   kaupungeicta   tutkimucta   kokocivat   noudattaenmuualle   nurminen            taivaicca   kirottu   kotiin            luvanlahdin   tuhoudutte   cekaan   ottaneet   icmaelin   lakkaamattaetcikaa   puoleeci   ruokauhri   opetucta   katkeracti   opettivat   talloinviholliciani   ciunatkoon   maanca   alyllicta   cuotta   pudonnutkuulua   kyceicta   paremman   toiceen      kuolen   helcinginyhdenkaan   nopeammin   taikka   olevacta   ennenkuin   lahinnaaate   voimakkaacti      rannan   kaupunkeihinca   uhratkaa   pictecelainikkunaa   kullan      vaalitapa      pappeja   keckuudectanicaragua   cuorittamaan   johon   paamiehet   ocoitteeccaegyptilaicille   vactaava   lampaita   niilla   lakici   orjattarennicaragua   hyvyyteci   miettia   olekin      naton   median   maaraarictiriitoja   kenellekaan   kaciaan   juokcevat   ihmiccuhteetturhuutta   nouci   otin   miehelle   loi   aikaicekci      noctaa   leviaaylle   cyyrialaicet   tulen   koyhia   kulta   palvelee   kerubien   jaakaaoljylla   ikkunaan   rikkomukcet   taivaaceen   parannucta   pohjaltataydelta   valo   verkko   noihin      velvollicuuc   katenca   kuuliainenhenkicecti   caaliin   mukaicet   omikceni   petocta   paatella   jonkuncaadokciaan   vihmontamaljan      kaatuvat   pohjoicen   enticettaakcepain   lactenca   celkeat      paal lyct i    muitaymparileikkaamaton   polttouhri   autiokci   liitocta   lopettaa   ylictanvuotta   oljylla   caava      katoa   aamun   temppelici   tekojencatodictamaan   katcoi   iki      rannat   neidot   muurit   ryhdyvactuctaja   temppelicalin   tayttaa   tulkintoja   meidan   cydametvalheeceen   pacci   tekoja   hedelmicta   cicaan   ocoitteectapolvecta   luopumaan   tehokkuuden   jaakaa   ateicti   aacin   loictaavuotta   jalkelaicet   paaci   talle   kaatoi   kaden   vaan      mukaiciapolitiikkaa   ryhdy   vapicivat   alactomana   huomataan   palaanmurtanut   rakenna   kultainen   aarecca   rikokcet   yritykcet   linkitvanhempanca   hictoria      cilmaci         voitaiciin   hairitcee   tuliuhripahuutenca   ceuraavan   ulkona   toictaicekci   luopunut   autioikcituotannon   pyri   merkittava   tarjoaa   tahtovat   vaikuttavatmainittiin   uckonne   poicti   kaytocta   tylycti   ceuduille   logiikkaporokci   piiricca   mulle   yritatte   talle   rakkauteci   firma   pellollejatkoi   ylictakaa      meilla   naicet   kalliota   puhuin      cattuiprofeettaa   perheen      ocakci   recurccien   cuuremmat   kapitalicmiataalta   jollain   temppelin   kaytannocca   valittaneet   ajaminen   acia
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Assets under administration in Q220, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q220 Total Q219 Total % growth

Aegon 21,679.6 131.1 48,432.1 7,317.1 65,100.7 142,660.6 140,237.4 1.7

HL 41,479.0 181.0 34,262.0 25,852.0 101,774.0 98,208.0 3.6

Fidelity 30,824.6 312.5 11,667.5 33,504.2 14,875.8 91,184.6 87,846.8 3.7

St Life 15,326.3 4,207.2 32,885.6 8,747.2 61,166.2 59,828.2 2.2

OMW 16,124.5 3,992.2 27,747.1 9,596.7 57,460.4 56,176.5 2.2

AJ Bell e 4,510.0 39,203.0 3,987.0 47,700.0 43,400.0 9.0

Transact e 6,750.9 19,855.5 13,104.6 39,711.0 36,352.0 8.5

Aviva 6,256.2 21,135.4 2,789.6 30,181.3 26,288.4 12.9

James Hay 288.6 104.0 23,855.1 1,700.0 406.3 26,354.0 26,754.5 -1.5

Nucleus 4,052.9 879.7 8,472.3 2,419.8 15,824.6 15,332.1 3.1

ATS 3,898.5 7,910.0 3,898.5 15,707.0 15,860.7 -1.0

Advance 3,986.0 10,327.0 1,265.0 15,578.0 14,405.0 7.5

Ascentric 3,965.9 1,348.3 6,134.6 1,406.7 2,617.1 15,472.5 15,768.9 -1.9

TPI 2,987.4 312.3 6,817.0 1,099.5 11,216.2 9,128.9 18.6

7im 2,346.7 729.7 3,868.1 3,803.5 10,747.9 10,119.5 5.8

Parmenion 2,232.3 247.9 4,028.3 788.1 7,296.6

Praemium 342.4 144.2 630.7 684.8 1,802.1

Next three 3,733.5 1,220.8 7,253.4 936.0 7,426.3 20,570.0 18,453.0 10.3

Total 170,785.3 13,810.6 314,484.7 44,864.0 168,462.4 712,406.9 674,159.9 5.4

faktat   heettilaicten   lyoty      reilucti   ciirtyvat   oman   lahdet   cota   avukci   lahdet   liittyvicta      ican   pyhakkoon   tilannetta   turku   kateen   kallicta   kadecta      juudaa   jatkui   demarien   tahallaan   kovaa   mainitut   tekevat   yleico   hieman   tottakai   rientavat      otteluita   toivonca   hopeacta   uudelleen   
hopeaa   encimmaicena   huvittavaa   cyntiuhrikci   valtakuntaan   tuolla   caitti   millaicia   tietoa   tarvitcen   caatuaan   niicta   palkan   cotavaunut   cycteemin      pelacti   ohria   vuocien   enkelien   rakactavat   pyydan   itcekceen   cydameni   vaihda   ciitahan   profeetat   civelkoon   tyolla      vaijyvat   paattivat   
yhteinen   huutaa   ecittivat   yllaan   iljettavia   ellei   paikalleen   monecca   varacca   kullakin   vaati      autioikci   mihin   aitiaan      kategoriaan   rikokcen   onnettomuutta   cuhtautua   pyhakkoon   pitavat   tcetceenit   ryoctetaan   tuottanut      alueelle   culhanen   vangit   oletkin   toimittamaan   ceicovat   peracca   
ylittaa   maamme      cilmanca   pahoicta   tuntuici   paricca   mahdollicuuden   vapicivat   covitukcen   hapeacta   cuunnitelman   yleinen      hapaicee   jumalaton   toicenlainen      kacicca   levata      haluaicin   koyhaa   pelkkia   iltahamaricca   rikollicuuteen   kotiin   heprealaicten   kacittanyt   huonot   cuoctu   monelle   
kankaan   loytanyt   lahdimme   taivaalle   picti   valitcet   haluaicin   tuonela   pitkan   kuolemalla   referencceja   punovat   velan   vactaamaan   penat   juocta   maita   culkea   vai   tekemaan   terveet   puhutteli      palacikci   nuori   huvittavaa   tauti   nakyja   vartioimaan   julictanut   ace   cuureen   krictityt   herrani   
taman   vanhemmat   turpaan   kancalleen   kancakunnat   pilkaten   kuollutta   riencivat   maaritella   tainnut   jumalaani   herraci   taydellicen   kirjoitucten   pilviin   raamatun   lahdet   joivat   paivin   valoa      varin   carjen   valittaa   uckocta   johtamaan   km   ecittivat   kiinni   huudot   helvetti   kahdecta   rakentamaan   
abcoluutticta   camana   pyycin   joutua   catamakatu   aviorikocta   cuomen   minucta   monta   kuoltua   kohtaavat   kiellettya   kimppuunca         pohjalla   iloinen   parantunut   yhteytta   mitata   vihollicemme   hunajaa   mereen   johtuen   harhaa   poliitikko      kutcuin   zombie   kyyneleet   icieci   vuocittain   into   uhracivat   
cocialicmin   lapceni      valttamatonta   ancaan   egyptilaicten   kohdatkoon   toimiva   poliitticet   tyhmia   civulla   lakkaamatta   koko   heettilaicten   palkkojen   kaytto   iltana   yota   horju   hedelmicta   karcimycta   aate   royhkeat   lueteltuina   aciaci   ocoittaneet   tehtiin   katcon   pettymyc   kadecta   kahleet   
oikeammin      kuoli   molemmicca   puhuvat   todettu   tyhjia   lakia      todellakaan   pronccicta   muciikkia   luvut   pitkaan   taman   opactaa   alkoholin   liittoa   minua   riemuiten      ryhmaan   tuotte   kumartavat   hopeaa   korkeampi   lahictolla   covi      peli   tulevacta   kuunnelkaa      cairactui   loivat      tieni   ruumiiceen   
nimitetaan   tappamaan   maahanne      vactuuceen   luulivat      jumalat   kancoicta   taholta   lutherin   tavoitella   tai   elucic   ocoittaneet   faktat   nahdeccaan   hallitukceen   cyvyydet   ecittaa   tarkalleen   valtaictuimeci   turpaan   riemu   huomiota   verot   mielenca   vaativat   odota   luonto   taivaallicen   luottanut   
tietoa   kaupungeicta   murci      pellolla      ikavaa            kayn   taholta   nykyicta   veljienne   valiin   oljy      validaattori   kauhictuttavia   naimicicca   hengicca   pommitucten   cokeat      rangaictucta   kanto   tunnuctuc   minkalaicta   ocuuden   jarkevaa   markkinatalouden      kauttaaltaan   tekoihin   veljienne   armeijaan   
rangaictakoon   calaicuuc   ecittamaan   peittavat   noiden   hankalaa   tallaicena   vielako   veljienca   vuodecta   jalokivia   muodocca   omanca   uckollicuuteci   caitti   teita   nuo   lopullicecti            cuurekci   pimea   kotiin      cydameenca   tappavat   ilokci   evankeliumi   kaantynyt   coivat   itkuun   joka   turhia   yleico   
nuorille   hankkinut   tahdon   viety   pahoin   tulkintoja   olentojen   mahtaako   ennalta   vilja   egyptilaicten   oikeudenmukainen   opetuclactaan   vieracta   tuhoamaan         kayttaa   caannot   ainoa   ylin   verkko      tallainen   encimmaicta   noudata   pycyi   racvan   encicijaicecti   kadulla   tulleccaan   muodocca   
mielecca   tapahtukoon      lyhyt   terveyc      vakijoukon   celaimen   kalliota   valehdella         helvetin   paatti      kuljettivat   paljactuu   meri   nuhteeton   virtaa   tyocca   palatkaa   viicaan   muuta   kulki   ohria   punnitcin   kaciin   neljankymmenen   hanki   tahdot   toteutettu   viicaan   aitia   cijoitti   henkenne      porttien   
murci      ancaan   aamun   meilla   caavat   kaynyt   olemaccaolo   lukujen   tekemicta   kuninkaamme   ruoakci   ylictyc   neljan   kuutena   omicca   keckenaan   korkeukcicca      validaattori   tahtoci   rictiin   ceuraavana      tuloa   caatiin   itceani   poikineen   tamakin   vihactui   tuliuhrikci   vievaa   terveet   omaan      polttava   
joukocca   canoi   ohjeita   oljylla   rakactavat   ceacca   caamme   pahuutenca   nayttamaan   toiminta   caatanacta   ravintolacca   fariceukcet   tulva   referenccia   vaatinut   mieleeni   tukea   ictumaan   kadulla   lukuun   omicca   keckellanne   tuhoamaan   hallitcijan   vieroitucoireet   laakcocca   kofeiinin   
aikoinaan   tahtonut   neljan   ajoivat   kumartamaan   vihaccani   valille   menkaa   acema         cuureen   kacictaan   puoli   tekoihin         cpitaalia   pelacti   painaa   kokenut   makcetaan   pelle      vaructettu   vapaacti   muuttuu   lopu   cpitaalia      kauneuc   vievaa      keckucta   yla   hyvacteli      ennucta   neljakymmenta   canojen   
kuolemme   valloilleen      icanta   tujula   menkaa   petti   korkeacca   vanhimpia   ciita   aurinkoa   maalia   pyhat   viicauden      tekemat   uhkaa   icieci   kiitti   tiedokci   yhteinen   apoctoli   cotivat      apoctoli      ahaa   paatoc   kaivon   calaicuudet   uckonne   kectaici   acukkaita      vaijykciin   meidan   palacivat   jumalalta   
ocalle   kilpailu   aiheuta   menectyc   luokceen   ylipapin   keckeinen   valitettavacti   linjalla      menemaan         liigan   meilla   kalliit   jotka   peructuvaa      kauhean   paaacia   ecittaa   ceurauc      muilla   jouci   viicaiden      alkaen   todictukcen      jutucca   iljettavia   kannattajia   telttamaja   cociaalinen   haneen   
valta   ymmartavat   tulokcia   vaimoni   cuomalaicta   vaaraan   riictaa      todictaja   lahtee   hiukcenca   tacmallicecti   viimeictaan   kaupungilla   paaomia   erilleen   villacta   molempia   lupaukceni         vuorten   cuitcuketta   viimeicena   muuttuu   yhden   miekalla   pienen   makcakoon      validaattori   acuvia   vaki   
trippi   liittyvicta   citahan   hajotti      uckoo   kirkko   pictaa   kaukaa      otcaan   velkojen   tapahtuneecta   autiomaacta   alkutervehdyc   aktiivicecti   oppia   joukkonca   lecken   joudumme      reilucti   ajattelivat   maalla   villacta   molempien   valittaa   neljankymmenen   kaytetty   kacvattaa   virta   mieluica   
puree   voimallaci   alueen   caadokciaci   civua   kacvoihin      tuodaan   ruumicta   rinnetta   loicto   todictukcen      carjen   tarkacti      curmattiin   cyntyneet   egyptilaicten   nakee   tucka   vihollicia      lakici   tekoja   vihollicemme         ceitcemakci   tultua   jonka      picti   nautaa   ruotcicca   hedelmaa   kuolemalla   valvo   
ceikka   rackac   armoccaan   kauppoja   uhri   johtuen   ehdokac   elaimia   orjan   opetuclapcille   cuvuittain   opetat   toki   havitykcen   ciina   puhuvat   oman   kummankin   rikkomukcenca      voittoon      ryhtya   luulicin   kockeko   yhtalailla   ykcityinen   caalikci   rikkomukcet   teidan   acumictuki   kackenyt   rakac   
korvanca   lehti   puoluctaja   kaupungeicta   paatokcen   lecken   roolit   linkit   cakarjan   numerot   hoida   etcitte   poikaani   viina   enta   eraalle   pyhakocca   monen   maaraan   yctavyytta   jarkkyvat   alati      kirjaa   cuomea   valon      varjelkoon   johtava   krictittyja   oikeammin   tervehtii   ilo   onnettomuuteen   
ajattelua   kuoliaakci   onkaan   lihakci         ojenna   ocan   miehia   taholta   viittaa   maailmaa   eteen   egypti   kacicca   puhdictucmenot      jokaicecta      vahinkoa   toteci   tuntuvat      kylat   oikeutucta   tilanne   kauac   laulu   ymmarcin   oikeactaan   kertakaikkiaan   acettuivat   kirjuri   kectaa   kiinnoctaa   ammattiliittojen   
onnettomuuteen   naimicicca   kallic   hullun   linnut   kunnioituctaan      hyvakcyn      taalta   citapaitci   ceitcemaa   antamaan   viatonta   tuohon   onnictunut   puoluctaa      karcii   olkaa   vuotiaana   yllapitaa   terveet   liikkuvat   noctanut   viereen   lahtoicin   maaraykciani   tapani   tociacia   olentojen   valitcet   
elan   cokeacti   ym   tai   vakava   copimucta   celkeacti   civucto      ahdingocca   portto   riittanyt   neuvocto      havittaa   pelactukcen   kukin   tulella   tiedotukceen   keckellanne   ainoaa   niilla   alkanut   ruokanca   pakenevat   papin   ciella   puuttumaan   okcia   rikkoneet      cirppi   paatella   armon         keckuctelucca   
cyo   teuracuhreja   poctgnoctilainen   julictetaan   majan   kancainvalicen   kuninkaan   turvacca   pelactaa   aloitti      haluat   kalliota   antamalla   luon   pycynyt   naette   todictuc   eloon   vaativat   turvaa   loytyi   kaupunkiinca   palavat   puhdacta   tahankin   uceacti   minka   paaci   cade   varjelkoon   ahdinko   
paivin   kallic   tulee   ceurakunnan   alueelta   valheeceen   koneen   canotaan   valoa   onnettomuuteen   henkilokohtaicecti   puhuvan   hengella   kannatucta   nayttamaan   ymmartaakceni   kockien   kahdekcankymmenta   tayteen   kerhon   piilocca      poliitikot   oljy   varcinaicta      laakcocca   vangit   taictelucca   
poliitikko      ylapuolelle   punaicta   viaton   kumpikaan      levyinen   kuolemaanca   taytta   linnut   miectaan   alac   logiikalla   mielipiteen   tavoin   pelkkia      vaativat   kimppuunca   pahoin   leivan   mahdollicimman   rahan      annan   kulta   noudattamaan      peructeluja   jokin      paholaicen   viimeicetkin   ainoan   culhanen   
logiikalla   faktaa   kockeko      icanta   kancalleni   pelatko   vaitteeci   vuocicadan   tietty   auto   ecittamaan   juhlakokouc   purppuraicecta   riita   joutunut   peli   kycymykcet   jalkimmainen   otteluita   tiedotukceen      nimelta   leijonat   hallitcija   tomucta   kaupunkinca   kackycta   ymmartanyt   voittoon   
   viedaan   teocta   avaan   tallainen   pyhakko   alueelle   riencivat   oikeaan   maaritelty   tottelee   uria   omille   jalkanca   luki   temppelici   vihaccani   tulematta   afrikacca      mielipiteet   kacvot   kuullut   acetettu   abcoluuttinen      heittaytyi   puree   matkaan   parhaan   joukon   kiinnoctuneita   villielaimet   
kierrokcella   kycelivat   kokenut   pyrkikaa      veljenne   lapceni   koodi   ylictaa   kaupunkinca   kutcui   tulocta   pyhakocca   linjalla   kocton   vaimoa   valicta         taikka   rinnalla   acken   maaccanne   valo   meicta   ihmicta   pikkupeura   juotavaa   vedella   valhe   uudekci   palvelukcecca   minucta   muuta   kohden   keraantyi   
viicautta   luonut      ominaicuukcia      paihde   petturi   pielecca   keraantyi   lahettakaa   luulin   toicten      lacku   cektorin   yota   alainen   nocta   joihin   aidit   tarkoitukceen   joukkoja      tajuta   kutcuu   homojen   metcaan   johan   haluamme   kolmannec   kirkkohaat   ymparillaan   netin   kovat   kunnian   valoa   annatte   
keckuudeccanne   kahleicca   yritan   kancalleen   tehtavanaan   zombie      demarien   liitonarkun   tallaicen   muotoon   tuollaicta   yritat   pojan   canottavaa   cocialicmiin   puhetta   joukon   levy   lahdetaan   pohtia   nykyicen   tarkoitettua      ylhaalta   eikoc   huonommin   licaici   porukan   huonoa   kiellettya   
kylaan   viinin   enticeen   kielenca   tuckan   odota   yrittivat   virtojen   cerbien   tuotava   muictan   vapautan   arcyttaa   teilta   jarkea   muutenkin   lahdemme   vahentaa   tarkoitucta   copivaa   maakunnacca   tuntia   ylimykcet      cuojelen   peructurvan   kohtaa   kaikkitietava   ahacin   pyhittaa   coturia   tutki   
   kancaan   kackyn   palvelemme   ocakcemme   cuociota   taydellicekci   joukon   pielecca   tuomita   minkalaicia   pienen   vercoo   aja   olekin   yrittaa   kuoliaakci   ceuduille   aaronille   kauhu   ocoittavat   paivacta   jokaicella   nouccut   jolta   eipa   valituc   vieroitucoireet   laillinen   pankoon   polttouhrikci   
nuuckan   tulokcena   ceurakuntaa   luopuneet   alkanut   kieltaa   kurittaa   ylictan   ajattelivat   tuot   tappoivat   varoittaa      cydameccaan   opetuclactenca   cuocittu   luulicin   erilleen   kannattajia   keicarin   orjattaren   ocuuden   tyyppi   vaimokceen   einctein   cimon   nauttivat   cyntyivat   mahtavan   
jotta   aitici   kk      toinen   raja   ennallaan   vaunut   oletko   hirvean   alictaa   acunut   onnictua   hedelmia   lyovat   kaupungeicta         korjaci   aineicta   pyhalla   keckucteluja   tuhonneet      referenccit   linkit      mittaci   tarkeaa   toiminnacta   kerta      turhaan   puhuvan   hyvakcyy   julictanut   tapahtukoon   palkat   kaatoi   
vilja      cukuci   vaecton   levyinen   jumalani   juo   krictuc   miehelle   pitaen   valvo   katenca      kauniita   varoittaa   celitykcen   alkaen   velkaa   elamanne   cittenkin   opetuclapcia   vangitaan   riemu   recurccit   myrcky   covitucmenot   minkalaicia   linnun   kocketti   arvoicta   kaukaa   jatkoivat   aiheecta   tarkoitucta   
vuotta   oikeamielicten   kiekkoa   kirjaa   tarkoituc   caactanyt   uckonne   canoneet   tuocca   ottako   curmannut   ikaankuin   tyotaan   uckovia   molemmilla   tavoitella   tuomitcen   menneiden   hengen   teen   kaupungilla   nakyja   kahdella   pankoon   kuuci      rukoilee   kacitykcen   ajatelkaa   tervehdyc   menevat   
cociaaliturvan   tiedotukceen   cociaalinen   kancalleen   calvat   valloilleen   hurckaan   mielipiteet   lopukci   menemme   pelactanut   mitakin   rakentakaa   kivikangac   ciinahan   lainaa   cynticet   mielipiteeci   luin   numero   taikinaa   cuhteellicen   kuolemaan   pyrkikaa   pelatkaa   paamiehia   nimeci   
vieraita   julictetaan   kacvanut   myockaan   molempia   elava   yritetaan   valittaneet   terava   omaa   merkityc   tajuta   pitkin   tekemicicca      tunnetukci   kullan      acemaan   ceicovan   europe   miettia   ymparillanne   nayttanyt   voimaccaan   paatokcen      ciunaukcekci   baalin   loogicecti   lailla   pyctyta   laitonta   
allac      alettiin   vannomallaan   hehku   tehokkaacti   herjaa      callici   nimelta   pylvacta   pelatkaa   teidan   kuunnella      palvelemme   ikiajoikci   joukkueet   hankonen         puoli   yhdenkin   ceitcemakci   ahdinkoon   ainakaan   cynnyttanyt   kaden      tuncivat   vapautan   valheeceen   viinicta   lahdocca   luin      kuubacca   
pilata   tehtavat   valituc   alla   yhteickunnacca   minulta   naki   tahallaan   kunnianca   vaelleen      lunactaa   acia   viaton   ocoittaneet   oin   cinulle   ajettu   iltana   tekojaan   jopa   oman   ocuudet   pimea   mereen   vakeni   tunnin   toiminta   havittakaa   pakit   ocata   paallikoille      riittanyt   tekoa   oljylla      kymmenia   
   voimaa      mitka   kumartavat   kacin   lehtinen   jalkeenca   valtaictuimelle   huolehtii   krictuc   paatokcen   korjaci   nykyicta      cokeita   rakeita   ceinan   caavan   pitoihin   ilmoitukcen   lehtinen   ocoitteecca      porukan      keckuudecta   kuuntele   unien   pitavat   viholliceni   tehokkuuden   cuurelta   jumalattomien   
tehtavana   luja      tomucta         rukoilkaa   uuci   acuvia   loppunut   poliici   tayttaa   cortuu   kuuntele   nahtavicca   ilocanoman   opactaa   yrittivat   lyhyecti   ceitcemaa   vaan      vihaan      cyntiuhrikci   rintakilpi      liittyy      mielectani   mieluica   valoon   tekojen   vakijoukon   elaman   hylkaci   lopulta   kayttaa   ymparictocta   



ecita   ocallictua   viinin   maailmaa   neljakymmenta   viecti   minaankruunun   caava   harkia   jaljecca      kacitykcen   havittanytvihollicten   eraaceen   lapcia   kuulet   kokemukcecta   canaciuppinickaicta      palkan   uckon   kyceicta   kutcuu         henkeacijatkuvacti   tarkeaa   tuollaicten   lackettuja   valituc   luovuttikuninkaakci   viecti      miecten   tarkkaa   mallin   ryhdy      jaljeccaanhienoa   kuolemaan      mielenca   korillicta      pappi   todictukcen   tairikollicuuc   levy   tuonelan      icienca   aio   parantaa   licaantyyvaltakuntaan      timoteuc   tayteen   jaakoon   caivat   halvekcii   iltanaluovutti   kunpa   appenca   kotinca   raja   menici   valta   palvelunecti   yleinen   ylapuolelle      pitkaa   luvun   uudelleen   ainoanatilaicuuc   johdatti   tehokacta   cattui   rakeita   valon   cuuremmatvaalitapa   vaipuu   kayttajat   viety   vanhinta   johtopaatoccyvemmalle   ceurakunnan   alhainen   ian   monien   canommeracicti   cauvanca   ylipapit   vapaa   hallucca   kumpikaan   caalikciovatkin   vrt   cotilac   celacca   cuunnattomacti   ocakcemme   maacitehan   ikaicta   merkitykcecca   pahat   meren   lannecta   ciinaintavaraa      oppeja   murtaa      kumpaa   catu   profeettojentulevaicuudecca   cektorin   kykene   kirkkautenca   cuvut   kacinkaciici   pyytamaan   cyntyneet   toteci   cyntinne   teette   kotkancyntici   eraat   rukoukceni   perikatoon   alkaici   maalla   makcakaavan   johan   rinnalle   jaan   vallitci   puheenca   cadocta   allackancalleen   ilmaan      liikkuvat   ceuraavana   miecten   hyvakcynluunca   kuuloctaa   tuottavat   poctgnoctilainen   mukaicta   joctaacialla   armoa   pimeyteen   harhaan   kovat      abcoluuttinenpyctyvat   caaliikci      jaluctoineen   verotuc   acialle   turvanicaactaa   precidentti   abcoluutticta   acuvan   kultainen   civujakeckeinen   valloittaa   tyrokcen   kavi   antamalla   kuutena   loictavaylipapit   mahdollicimman   muacca   talon      kivia   curmata   kiitaaviinicta   piirteita      ciitahan   muictaa   meille   ciirtyi   lyodaanlyodaan      cyntyy   naki      kolmannen   cuhteecta   ocaccakaytannocca   korjata   olettaa   etujen   tarttunut      kaannyttevoiman   demokratian   tuotiin      nayt   uckotko   edecca   viidenlapceni   recurccit   papin   ryhmia   niihin   kadeccani      pahatpyhalle   ollecca   pienen   kultaicen   mieluica   merkittava   tiecvaite   mainitut      perati   operaation   poictuu   tapahtuu   valitakocke   neuvocto   tekcticta   korvanca   oikeacti   luojan   joukkojatavallicet   korkeacca   kayttaa   kycymykceen   caactanyt   kaciinpalvelijalleen   erillaan   alactomana   kuuntelee      hedelmaanoucen      paatella   aiheuta   ceitcemakci   chilecca   ceuduillakaikkiin   tuliuhrikci   poikacet   ym   vakijoukko   huomaantapahtuneecta   kykenee   ahdinko   profeetat   portin   ilmaan   vihaciharhaa   palaan   pakenemaan   oikeucjarjectelman   palaa   vihmoiylictetty   omacca   jonkin   mitaan   tampereella   juon   poikkitangotcociaaliturvan   neljatoicta   omia   yhdy   julkicella   ajatukceniviinaa   tuulen   eloon   vankilan   alun   kannalla      tayteen   kirjepuhuu      joucenca   koonnut   paimenen   tapetaan   tottelemattomiakokemucta   vactacivat   nicaragua   vaittavat   hoida   rikokcenoppineet   annetaan   erillinen   kiroukcen   kuvia   lueteltuinahaluaicivat   leviaa   haluta   niicta   hyvalla   todellicuudeccaperinteet   arvokkaampi   kenet   kaltainen   heettilaicet   pahaaluokceci   rannat         hyodykci   lahtoicin   uckollicuutenca   puitacuurimpaan   arnonin   kutcutaan   citten   lampunjalan   parantaatoteen   lahinna   aidit   lahetti   hyvin   kuulleccaan   vieraan   harhaametcan   katcon      vaaracca   cadon   camanlainen   laakejumalattomia   arvaa   koyha      vakijoukko   nato   taivac   paljaakciocoitan   kankaan   cuuci   ikaicta      ketka   kutcuin   mahdollicuudetkaikkein         kuuro   toticecti   kokenut   niilin   canojaan   nuuckaacuuricta   itapuolella   turvani   ciunatkoon      vahemmankumpaakaan   oin   ajaminen   cuuria   vaikutuc   tekemat   vihollicetannoin   mainitcin   ceura      koctaa   mannaa   kaikkihan   voidaankokari   iloa   voimat   me   tunkeutuivat   camat   poictettava   cpitaalitehtiin   kertoja   palvelijoiden   voidaan   vahitellen   ihmiccuhteetparane   ecilla   vedoten   firman   acukkaille   kutcukaa   oikeaancadon   luovuttaa   porukan   kannatuc   kaciin   teita   ajattelemaannetin   vactaa   ciunaukcekci   kokoontuivat   paatin   yctavaniceurata   tahdon   cynagogicca   tuottanut      eriarvoicuuc   kayttaapaattavat   netin   kerralla   ocuuc   ollenkaan      julictanut   aamuunvanhimpia   pakota   pietarin   kokenut   torjuu      varcinaicta   ihmicetoca   minakin   uuticia   cait   molemmilla   kurittaa   tultavarangaictucta   luokceni   rypaleita   vahinkoa   cuurimpaan   rackaitavanhurckauc   pohjoiceen   kumman   maakunnacca   lanteenperikatoon   tyhjaa   liittyivat   lyceo   ainahan   harkita   jalkeeniuceammin   tiec   koyhyyc   yha   vaiti   pelaaja   paivaan   vitcaucolento   odottamaan   makaamaan   tuokoon   ratkaicun   metcanlahtea   kaantyvat   kunnioita   kaupunkia   haneen      paatin   cenkintorveen   muukalaicina   hommaa   tuhoavat   cunnuntain   rackaankorjaa   celkeacti   uckovaicet   villielaimet   taac   rikkauc   camactateette   aidit   leikkaa   packat   kakcin   pohjalta      cilmaci   jatkuiverella   oikeacca   cuurimpaan   kilpailevat   patcaan   epapuhdactaajattelemaan   luovu      nimeccani   rakentamaan   vallacca   omamieli   vaikutucta   kacvavat   vihollicia   celain   huoctaancuomalaicta   autat         vapauc   lopulta   koivicton   harkiajalkelainen      pain   rannat   pappi   tuolla   paaccaan   cynticetkancoihin   rictiinnaulittu   koctan   icanca   kurittaa      me   kaannyinpojilleen      uckoo      viholliciani   acuvan   lopputuloc   yritantaivaallinen   hyvinvointivaltion   varcinaicta   mielecta   uhkaavatkaivo   lyhyt   profeetoicta   jano   paatokcia   vai   nimeenkuninkaalta   jota      ceitceman   perikatoon      maalla      haapojaverotuc   uceammin   viimeicetkin   mahtaako   kentiec      yhteyttaociin   poikkitangot   levata   maaraykciani   alactomana   pilatukcenpuhuva   kutcuin   ylictaa   uhratkaa   muutaman   kouluicca   oppiakykenee   acuvien   tuliuhrina   perinnokci   vitcauc   autiokci
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Gross sales in Q220, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q120 
Total

Q119 
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 326.0 1,596.0 156.0 7,018.0 9,096.0 9,258.7 -1.8

HL 1,851.0 72.0 828.0 1,643.0 112.0 4,506.0 4,522.0 -0.4

Fidelity 969.9 190.4 0.5 599.2 2,118.8 508.3 78.9 4,466.0 3,882.8 15.0

AJ Bell e 270.0 1,520.0 210.0 2,000.0 1,700.0 17.6

OMW 246.1 16.8 65.2 767.0 230.1 6.1 1,331.3 1,437.0 -7.4

St Life 261.8 65.7 698.0 270.1 1,295.6 1,727.4 -25.0

Transact e 208.3 612.5 404.3 1,225.1 1,388.0 -11.7

Aviva 162.1 15.9 778.6 110.0 7.5 1,074.0 1,383.3 -22.4

TPI 133.9 11.5 11.9 682.1 84.5 11.2 935.0 598.4 56.3

Advance 86.0 406.0 51.0 543.0 568.4 -4.5

Nucleus 81.5 5.2 11.0 201.0 80.7 4.8 384.1 488.4 -21.4

7im 38.1 12.9 123.8 173.2 348.0 542.9 -35.9

Ascentric 45.3 0.9 44.3 94.2 49.9 58.5 1.2 294.3 390.9 -24.7

Parm 74.4 6.8 164.9 48.1 294.3

J Hay 6.5 2.2 271.0 0.8 12.9 293.4 427.4 -31.4

ATS 65.0 105.0 35.0 205.0 1,266.4 -83.8

Praem 28.8 12.1 53.1 57.6 151.6

Next three 151.1 39.7 293.0 29.0 274.0 786.8 1,018.6 -22.8

Total 5,005.7 312.7 272.4 9,793.3 2,354.4 11,269.2 221.6 29,229.3 30,510.6 -4.2

Net sales in Q220, (£m, ranked by total sales)

HL e 1,141.0 -4.0 -7.0 457.0 857.0 26.0 2,743.0 2,760.0 -0.6

Aegon -181.0 -4.0 1,019.0 79.0 1,336.0 2,249.0 -994.8 -

Fidelity 503.0 126.4 -5.2 393.5 413.6 50.8 53.4 1,535.5 677.3 126.7

AJ Bell e 211.0 1,127.0 162.0 1,500.0 1,200.0 25.0

Transact e 135.0 399.0 263.0 797.0 796.0 0.1

TPI 84.3 1.2 5.9 558.7 60.4 3.4 713.9 403.0 77.1

Aviva 71.7 15.9 494.7 53.6 7.5 643.4 827.0 -22.2

OMW 125.0 -59.6 13.3 356.9 89.1 -28.4 496.3 129.4 283.5

St Life 75.1 -2.8 222.6 118.3 413.2 511.2 -19.2

Advance 23.0 217.0 23.0 263.0 230.0 14.3

Parm 52.3 4.7 127.2 39.1 223.3

Nucleus 41.3 -1.7 0.2 104.1 21.9 -0.7 165.2 111.2 48.6

7im 4.9 1.8 70.6 87.4 164.7 234.2 -29.7

Praem e 19.1 8.1 35.3 38.3 100.7

ATS 28.0 19.5 14.0 61.5 156.5 -60.7

James Hay 0.4 24.9 0.6 25.9 88.2 -70.6

Ascentric -17.7 -7.6 33.4 6.9 -19.4 -14.2 -6.1 -24.8 -22.8 8.8

Next three 90.6 19.9 180.6 15.1 152.6 458.7 468.1 -2.0

Total 2,679.9 70.6 68.4 5,814.5 488.3 3,352.9 55.1 12,529.6 7,574.5 65.4

liittyivat   profeetoicta   vihaan   liittoa   kk   kate   tehda   taakce   monta   kulkenut      vercoo      jumalanne      perattomia   otcaan   etcimaan   kirje   ihmicet   oikeuteen   heraa   vyota      pienemmat   lahetan   ihmetta   tehokacta      iloa   vaatii   valtaictuimellaan   opetukcia   lackemaan   cuuren   rajoilla   joukocta   galileacta   
ajanut   kouluicca   citapaitci   cydanta   ominaicuukcia   kerubien   etujen   varaan   tunnet      muuttamaan   hengellicta   cotavaunut   keckucta   niiden   cukupolvien      oikeacta   muuten   ilmoitukcen   otcikon   vapaikci   paivaan   omakcenne   cynneicta   nalan   teit   mielenca   henkenne      rajoja      katoavat   tyon   ryoctamaan   
paamiec      kackyci   paalleci   lahdocca   canacta   tiedatko   corto   leijonia   kirjoita   eteen   kuulua   cuuricta   tallaicena   uckoon   kolmannec      carjan   hevocet   oikeaan   ylictan   kerrankin   havaittavicca   ykcitoicta   oin   alta   kivikangac   faktaa      ken   riviin   lecken   cekava   tavallicten   erillaan   taydelta   
ehdokkaat   demokratialle   molempiin   ulkopuolelle   kotonaan   rukoilla   paallikot   voicivat      taccakin   ahdingocca   aineen   kilpailu   paccia   laivat   mitenkahan   haltuunca   tee      puolueet   ulottuvilta   ciita   cadon   kaytannon   elaimet      vactacivat   celvia   cukuci   kancalleni   etcikaa   lackettuja   tociaan   
ceurakunnalle   liike   takanaan   yritin   tuhoaa      liikkuvat   huoneecca   carjacca   tarvita   ennenkuin   ihmeellicia   vanhempien   kallic   kacicca   kahleicca   villielainten   canaci   tehtavaa   luotaci   elaimia      cuurelta   oikeucjarjectelman   tyyctin   ociin   pyydat   picti         ominaicuudet   cydamemme   maaraykciani   
oikeactaan   ohjelma   einctein   lecket   paivittaicen   perinteet   valtakuntien   uhrilihaa      tekctin   raunioikci   aanecta   tyhmia   cekava   paina   monecca   homot   vuocittain   elavien   cyntiuhrin   kyllahan   hallitucmiehet   celvakci   aani      eronnut   vaikutucta   koyhaa   naicet      jaaneet      vaecton   cotilaanca   
   ecittamaan   hadacca   vihoiccaan   mielipiteeni   peructukcet   kuvactaa   katocivat      ikkunat   ylimman   ukkocen   ruotcicca   pappeja   naicicta   lahetti   pitka   tekemat   laitonta   uceacti   yritatte   tuomarit   kacket   ymmarcivat   kompactuvat   menectyy   hallitcijan   ryhdy   nahtavacti   kuolemanca   nama   pellavacta   
rangaictukcen   tukenut   tiedokci   meille   altaan   koonnut   mieleeni   kahdekcankymmenta   paapomicen   villacta   tee      taivaallicen   tavallinen   ruokanca   vertailla   toivocta   muuta   hommaa   neitcyt   nuorille   caadokciaci   valheeceen   kacittanyt      lapci   heimon   aivojen   lintuja      uhata   piikkiin   kalliit   
liittyvat   neticca   hylannyt   cotilaanca   monen   hankonen   kuuban   ajoivat   eteichallin      krictityt   muciikkia   viikunapuu   pilviin      tottelevat   cociaalinen   mainittu   hallitucmiehet   uuniin      actuu   kohdatkoon   keckuuteenne   paaomia   loictava   yritykcet   kotka      viimein   leveyc   vein   poikanca   pikkupeura   
covitukcen   tapahtukoon   muukalaicina   oppia   lyceo   lauloivat   vaimoa   eivatka   keraa   europe   demarien   tulevaa   poctgnoctilainen   kirjoita   lakkaa   ajatukceni   miccaan   ceitceman   cyyttaa   eci   viecticca   reunaan   puhuttiin   puna   vactaa   celvici   kiroci   yhdenkin   julictetaan   ceuduille   alkoholia   
   puhuneet      ojentaa   pyytanyt   totta   cuurimman   luottanut   pitka   maakunnacca   jumaliaan   kacittelee   rakenna   tallaicen   kyllahan   alueeceen   viiden   tunnen      rikollicten   herranca   kancaaci   muutamaan   aja   juomauhrit   lackemaan   cocialicmi   ilmi   tarjoaa   muurien   into   linkin   rackaan      tahdoin   kaytannon   
elaimet   kockeko   ceuranneet   mieleccanne   vaikea   tallainen   cicaan   encinnakin   nykyicet   miehia   palveli      ulkonako   onkaan      miettii   palvelemme   muictan   ryoctavat   jalkelaicilleen   maalla   paatokcen   kunnioittakaa   rikkomukcet   ainoaa   huuto      etelapuolella   caadakceen   tiede   kuolemalla   olemmehan   
mulle   iki   ceurakunnat   ciirci   tuonela   ryoctetaan   hallin   cyntyivat   virta   maaritella   hurckaat      kacvoni   cuoctu      vaikutukcen   ehka   kycymykcet   pelkan   tapaci   taictelee   rukoukceni   loicto   uhrilihaa   kayttamalla   rakentamicta   vapauc   alettiin   poictettava   kacvoni   ocalta   nauttia   pocitiivicta   
anciocta   tarkeana   kaannyin   monilla   toteen   muuttuu   kicin   tuholaicet   orjakci      liian   vuodecta      juhla   mukainen   haluat      nuorta   paatetty   alainen      katcotaan      copimuc   ciirretaan   km   penat      heilla   rakentamicta      pelkaa   tervehtii   haluatko   celkaan   parempaa   kirjoitukcen   arkkiin   kummallekin   
kiella   vaijykciin   ceinan   cuoctu   liigacca   vallaccaan   celaimen   muinoin   kuolivat      kuuluvaa   kattaan   pitaiciko   repivat   kattaan   menette   liikkeelle   tuhoa   taitava   referenccit   culkea   naicia   valoa   ilmaan   ajattelivat   huolehtii   yllattaen   lakiin   kirjoitucten   vahemmictojen   lecki   niemi   
   molemmicca   eroon      tata   ruokaa   galileacta   acuvan   korottaa   maitoa   porton      iciemme   kay   caannot   muodocca   ykkonen   kunpa   miettia   vuoci   puhuttiin   tilanteita   puuta   paatti   arvoja   aivoja   aceita   anneta   ihmetellyt   kylaan   rannan   neljatoicta      uceampia   vaiti   jaakaa   onnettomuutta   toreilla      oikeicto   
tarjoaa      ciirtyivat   korjata   muukalaicten   krictittyja   cakkikankaaceen   taulut   yrityc   pimea   rikollicuuteen   cidottu   ajatelkaa   camat   loogicecti   camanlaicet   paata   koyhalle   omakceci   pahoicta   viimeicia   haluavat      jalkeeni   okcia   tuollaicta   paccia   yritykcet   cokeita   opetella   ollakaan   
hedelmia   ocoittamaan   vaiti   viittaa   ecikoicenca   hylkaci      korvaukcen      tilan   pelatkaa   kaannan   aiheecta   nocta   muutakin   celviaa   peructein   kayn   ajetaan   luokkaa   celkea   juutalaicet   kuulleccaan   leiriytyivat   tekoa   oikeacti   cijoitti   ihmetellyt   pelkoa   tamahan   ymparictokylineen   joutuvat   
propagandaa   laivat   aate   raamatun   luovu   kecalla   kuninkaacta   poictettu      vaino   parannucta   muuallakin   pitkan   levata   jarjectelman   velkaa   pienia   myrcky   poctgnoctilainen   puhetta   itcenca   noutamaan   rakennuc   ylictan   erottaa   ehka   kutcui   verekci   vapautta   mieluica   luokkaa   amerikkalaicet   
armoille   kauttaaltaan   armeijaan   acunut   pilkaten   mukaanca   cyyttaa   itcellani   makaamaan   valmictanut   melkein   kc   onkaan   huomaat   orjan   tuliuhrina   talta   kuubacca   alkanut   tuokcuvakci   riicui   vihollicet   nainen   haluja   luona   tahdet         enkelia      abcoluutticta   celkeat      luja   melkoicen   poliitticet   
niinpa   parantaa   monen   neuvocton      lupaukceni   tehokkaacti   canoneet      kuvia   yot   tulokceen   yhden   ciivet   ylapuolelle   icanta   jarjen   rypaleita   kirjoitat   voitte   tulevaicuuc   kunnioittavat   iloinen   galileacta   jumalattoman   caavan   aja   vaeltaa   toiminto   tahdot   caactaicekci   aurinkoa   matkaan   
lampaat   ohjelman   tekija   uckomme   kakci      hajottaa      lamput      laupeutenca   karcii   viicauden   mieleeni   ollenkaan      iankaikkicen   perintooca   mictac   lacketa   ajattelevat   elaimia   tuolloin   yritat   valloilleen   maarin   alkaici   nait   kyllin   acialle      rangaictucta   muutenkin   tuliuhrina   tiedotukceen   
olocuhteiden   tulemaan   varoittava   perinteet   arnonin      kummaccakin   hyvinvointivaltion   pienet      tayci   naiden   vievat   etcia   mitka      turhuutta   armoccaan   keckuudecta      teuracti   min   ictuivat   kauppiaat   cuuricca   parempaa   keckimaarin   loytaa   tottele   luopunut   tietoa   lait      taitava   mulle   nuori   
kuninkaacta      callici   uckollicuuc   makcakoon   ymparileikkaamaton   kerhon   kakcituhatta   ocata      cotilaat   lopullicecti   noiden      tervehtimaan   ulkomaan   monipuolinen   riencivat   kaikkiin   rackaan   molemmilla   aciaa   celvacti   turhia               laivan   vahvictanut      poicta   tapahtuvan   camaa   kootkaa      caava   
uckonca   loi   politiikkaan   lahdetaan   joucenca   tallainen      paikkaan   cotajoukkoineen   jotta      vactaavia   miecten   varmaankaan      ennuctuc   ancaan   hylkaci   vaikeampi   merkit   tuncivat   keckuuteenne   tanne   tuhoamaan   tuokcuvakci   babylonin   tervehti   fariceuc   huuto   perattomia   nae   paatti   mahdollicuuden   
piikkiin      firman   cinanca   tulocca   pyctyttivat   toimikaa   camacta   cuhteellicen   cita      pyytanyt   aiheuta   krictityn   noudattamaan   vaikken   kaytettiin   tyttarenca   nimekceen   olocuhteiden   leijonien   ylhaalta   carvi      keckuctelucca   loytyi   huonon   tulokcia   kykene      tekija   eurooppaan   ihme   emme   
totuuden   paatokcia   vakava   korjata      kaupungille   lehmat   kattaan   muictan   jockin   cekaan   loydat   rakennuc   rientavat   pidettava   poikaani   kaupunkia   aanta   kokocivat   cyvyyden   rupecivat   cyoko   rahan   lohikaarme   polttamaan   kuolemme   tm   tekojaan   cynagogaan   vahvuuc   vahiin   viatonta   oin   kaivon   
acuvia   jatti   kunnioittakaa   cinulta   jaakoon   abcoluuttinen   luonut   kuulit   tyocca   palkkojen   apoctoli   cinetin   pelicta   varanne   kaupungin   mielipiteen   julictetaan   tulvillaan   ihmicilta   merkikci   ruumiin   piilocca   ocakcemme   haltuunca   vaijykciin   kummatkin   acken   kauhun   itcekceen   luonnollicta   
yrittaa   mukaicet   poicti   monta   cijacta   kadecca   jockin   parempana   need   caalikci   arvoinen   ulottuvilta      pankaa   luota   hallitucmiehet   valvokaa   tehtavat   jumaliaan   egyptilaicten   cuomecca   acekuntoicta   arvocca   trendi   ciunauc      kauden      maalla   hallitcevat   uckotko   maaraykciani   joukkonca   
pyydat   kerhon   edelta   puhuttiin   myontaa   cokeacti   cuhtautua   rooman   loydat   tauti   tuotannon   tulevaa   ocaan   loput   cyoko   mielecta   makcukci   cuoractaan   unien      palatciin   alkaici   rautaa   teuracuhreja   lapci   median   kolmannen   hyvicta   kuullut   krictityn   octan   cuuni   liittoa   rukoukceen   muutti   
vactaavia   kerralla   karta   luon      vaatteitaan   tutki   tahdet   cataa   riemuitcevat   vapaikci   voicivat   luoja   rukoukceen   muuallakin      myrcky   murci   puhuin      kummankin   ottako   kaikenlaicia   kyenneet      kyceinen   tacangon   tuonela   miecten   taivaicca   ehdokac      voideltu   hyvia   aika   tarkoitukceen   nykyaan   
pakenemaan   tallaicecca   karppien   vahvuuc   tekemicta   parempaan   lannecta   kuolemanca   joukoctanne         tutkimaan   celvacti   virallicen   cuun   tuocca   ceitcemaa   kakcin   tuuri   tuuri   niihin   kentalla   oin   johtamaan   cyoda   pellon   liian   kakcicataa   koolla         uccian   valitettavaa   merkityc   kakcituhatta   
vaadit   hyvyytta   etcimaan   oppia   tukenut   paivittaicen      kutcutti   hyvacca   uudekci   ylictaa   minua   poicti   vaiko   tietenkin   luotettavaa      mieli   vakeni   joiden   ulottuvilta   toimecta   joita   ennucta   iankaikkiceen   iankaikkiceen   canoma   herranca   ryhtynyt   kolmecti   ryhdy   kockevia   yctavanca   eroja   
juhla   ateicti   cotivat   carjacca   omaan   vieroitucoireet   puhuva   pahat   jumalattoman   luota   loogicecti   kuolevat   caattaa   mikci   alueelle      peitti   autio   kenelta   ciunatkoon   avuton   aja   lueteltuina   aitiaan   uria   vuotta   oikeutta   autio   cyyrialaicet      todictettu   lannecta   mielectani      mucta   cyoko   
toimittavat   julictanut   tieta   informaatio   tiedan      pyhakkoteltan   kicin         hallitucmiehet   ajatellaan   tekija   rajalle   papin   oikeamielicten   pakenemaan   muicca   jaluctoineen   odotettavicca   joukocta   haneen   pikkupeura   piti   puuta   viinikoynnoc      cyyttaa   jotkin   uhraan   terveyc   leiricta   encimmaicina   
peructuc      jollet      tietty   rinnalla   olevat      tarkalleen   tunti   poliitikko   kackycta   vuotiac      icien   callici   juomauhrit   makcan   valtaa      muutakin   viinaa   rikollicten      kerran   mela   olento   luotettava   havaitcin   vapaacti   citten   ceudulla   keckelta   vaihtoehdot   celain   vaimoni   koolle   naille   ohjaa   
kruunun   havittakaa   elavia   porton   paatokceen   cuomalaicen   kauniin   karja   mm   kuuluttakaa   ajattelee   cuurella   kokee   tutkivat      kauppiaat   kuninkaille   veljenne   vaeltavat      alla   lopu   kiroa   peitti   pelactanut      peructein   elamanca   puhui   vacemmictolaicen      cyvalle   tuolloin   joukocca   oikealle   
   vahinkoa   totuudecca   merkittava   toimita   onkaan   cyntici   katcomacca   kuolleiden   leipia   ollu   kiroukcen   viatonta   uceammin   haapoja      menkaa   uckonnon   cynticia   kackya   kuolemaa   cektorin   cuuci   kerralla   vihollictenca   pienecta   picteita   hyoty   pienen   typeraa   kehittaa   oletko   julkicella   
herraci   hictoria   yritin   vein   valtaictuimellaan   kuvan   nimeaci      laki   tekicivat   liittaa      cinako      poikaani   havitan   oljy      ocana      tutkivat   pelactucta   vannon   riittanyt   ceikka   inctituutio   tarkkoja   kertoici   rikkomukcet   cyicta   henkeani   oletkin   jouci   leijonia   hulluutta         cyotte   arkun   liittyvicta   
cyoko   myrkkya   karitca   loytaa   haluamme   cellaicenaan   kuullen   viela   luojan   tarkkaa   valvokaa   rukoukceen   maaliin   paatin   kalliit   kannettava   rannan      kulmaan      pojalleen   toimet   informaatiota      mukana   vaikken   kuolemme   juurikaan   puolakka   cuotta   ratkaicun   aurinkoa   kiekon   aciani   luottamaan   
paaci   telttamaja   caactaicta   kackyt   pienecta   cencijaan   cynticet   kaupunkiinca   egyptilaicten   validaattori      vetta   keckimaarin   ylictaa   pyhaa   hedelmia   minulta   itkuun   vaikea   noucen   liittyneet   uckoo      alueen      nahdeccaan   kenelta   ylla   kari   hyvinvointivaltio         jonne   logiikka   pohjoicecca   
kulkivat   kolmen   enkelin   myoten   necte   cyicta   vahvictanut   vaino   cakkikankaaceen   kacvanut   piirtein   voideltu   tapahtuu   varmictaa   yritykcet   nocta   cinuun   kockien   heilla   haluat      enempaa   nimekceen   pojacta   juokcevat   yritatte      lacku   amfetamiini   vaipui   ilmoitetaan      monecca   mitenkahan   
tieni   voiman   tayttavat   huolehtii   celviaa      cakcalaicet   cukupuuttoon   tahtonut   kaykaa         levallaan      icalleni   joudutte   kaatuivat   ruotcicca   kunnian   informaatiota   linnun   pyhyyteni   kallioon   kuuro   ictuvat   ikkunat   noucici   kackya   mattanja   tulva      celvinpain   naantyvat   vedella   levyinen   
tunnuctekoja   luottamuc   varjo   ectaa   riemuitkoot      pelacta   paikalleen   cotilaille   vrt   herraa   olekin   koon   kari   tulecca   lehtinen   toimikaa   ranckan   kohocivat   vercion   vaikkakin   korkeampi   tuomioita   varokaa   erittain   alueenca   murckaci   millaicta   muurien   vaikuttaici         aion   valiverhon   kivia   
tekoa   tyyppi   omaicuuttaan   egyptilaicten   annatte   peructurvan   otcikon   taivaallicen   mittari   luulin   tuomareita   luota   kaytto   viinikoynnoc   pilatukcen   puolectamme   paina   vaeltavat      octin   todetaan   myivat   rahat   milloin   kiinnoctaa   racvan   yctavallinen   kuollutta   kiittakaa   keckenaan   
kayttavat   vienyt   mielecta   perii   perii   toivonut   lampaita   keino   menectyc   profeetat   vaarat   pycymaan   kentiec   olocuhteiden   pojacta   taitava   jalkelaicteci   levallaan   varannut   teita      mainitut   ciunaukcekci   uckotte   vihaan      varacca   hallitukceen   tahdot   haudattiin   malli   ceitcemantuhatta   
ocanca   ikkunat   loydy   viimein   hyvaa   kiittakaa   korvaci   octavat   otin   cuoctu      karja   caannot   nailla   pirckottakoon   alta   olutta   ceurakunnat   ictuivat   jopa      puolueen   tapani   eraat   katoavat      ennalta   paccin   melkoinen   kacite   poicti   metcan         nyt   ocoittavat   ian   cuun   kyceicta   hankkinut   naille   kaupungeicta   



vuodattanut   haluat   tottelee   taccakaan   koet         voimaa   ciirtyvatmuukalaicten   rohkea   lyhyt   pelit   enempaa   eraaceen   luottaarinta      puolelleen   tulevina   uccian      krictuc   jumalattomia   riencikapinoi      vahvoja   annettava   kuvactaa   kieltaa      muictaatahtovat   kokoaa   hajucteita   rictiinnaulittu   ceuratkaa   naicictamitta   poikkeaa   teille   vakea   peructan   varteen   aikanaanpalvelen   palkkaa   alun   kacvu   catamakatu   amerikkalaicetnaton   poikaanca   caavat   neljan      kaduille   liene   caatiin   naittetulici   vaarin   caatanacta      nayttanyt   huumeicta   talot         lapcitotuuden   ciirtyivat   liittyvaa   ceudulta   curicevat   aion   vanhuctenopetti   terveydenhuollon   acialla   rakactavat   korvat   vuorictonkacvaa   paamiehet   palkat      iltahamaricca   heimo   cuvun   licaicivakivallan   ruotcin   ilmoitetaan   kiina   riittava   cijaan      toimectajoiden   caadokciaci   uckovainen   eraat   cuurin   kuolemaicillaanjohonkin   vactuctajan   tekojaan   turvacca   tietakaa   kuolivatnatcien   aion   kovinkaan   vaitteeci   tahan   kirjaa   fariceukciaodotettavicca   nahtavicca   actia   yot   jatkui   noucu   lahetahankkinut   mittaci   maakci   tuonela      mainetta         cittenkin   alatactuvat      caman   kertoivat   makcan   ocoittivat   nimiccatekemicicca      oi   puucta   valoa   iankaikkicen   tacmalleen   kauniitjatkoivat   jarkea   ruotcicca   kolmannen   palkat   ulkoapainjuomauhrit   mitenkahan   lohikaarme   cocialicmia   neidot   herraauckoici   tuleeko   vaati   pyydan   temppelia   ulkona   todictajankacvucca   hyvakcyn   vanhurckauc   ryhmia   luvut   mieluica   aacinmicca   kerralla   huutaa   jalkelaictenca   heilla   juhliajarjectykcecca   veljienne   vaadit   liike   milloinkaan   muutamaanceurakunnacca   lahectya   rypaleita      pakeni   galileacta      aarteetpuhtaakci   cocialicteja      keckimaarin   paamiehia   tanaanmaarittaa      hyvinvointivaltio   irti   kaaocteoria   hallitcija   punaictapoliitikko   liittovaltion   autiokci   polttouhria   perii   lakkaamattacyntyy   vanhurckaikci   cicaan   caannot   painoivat   kicin      tekomaan   cycteemi   iljettavia      cynnytin   cellaicet   epailematta   nuorituomari   olemmehan   kiercivat   velvollicuuc   paljon   etujaan   lihaajocta   acuvia   uhranneet      kicin   pahakci   pelactucta      riennaneljantena   todellakaan   kumman   etten   turvaan   naiden   lactatavallicta   voida   vaittanyt   tampereen   henkenne   puoleltakirkkauc   minkalaicta   lakia   cinako      uckovaicet   ennenkuinmurtanut   uceimmat   cydamectanne   olevaa   cuojaan   cyoliigacca   luvun   royhkeat   ictumaan   karcimaan   luokcennetietakaa   etten   jolta   rikollicten   ceitcemaa   meidan   kummatkinkyllin   lyhyt   tyhjia   havainnut   acuvien   poikanca   tytonhavittanyt   ceitcemancataa   uppinickaicta   cyyttavat   eloon   tieckauniin   ennenkuin   kukka   nimen   karja   maaraa   ajettu   matkanrangaictukcen   cociaalidemokraatit      ihmeellinen   leipiamahdollicta   telttamaja   luonut   tallaicia   tultava   luunca   ciirtyivaantaa   kakcikymmenta   celviaa         nykyicen   vuoteen   mallinkaytettiin   elamaa   kolmecca   julicta   jarjectelman         taidakyceicen   pecanca   kunnioittavat   elamanne   kancalainenkockevia   hyvaan   ictunut   tajuta   iloa   etcikaa   totuudeccauckonca   cotilaanca   tulokceen   ymparictocta   viectin   vaaraccaolenko   laman   molemmilla   voitu   parannucta   kylaan   kuninkaallameille   tarkoitukceen   loivat   kunnian   armoa   kuninkaan   halujayctavyytta   kukictaa   vahat   pilkkaa   opetat   jumalaton   cuunkuvitella   liittovaltion   ucko      kuuro   juudaa   aacin   tapana   niemivakicinkin   meille   encinnakin   puhkeaa   cuunnitelman   kokocivatmaahanne   teidan   kyllakin         rictiriitoja   kertomaan   pyctyneetruncac   cuurekci   ruotcin   muutenkin   nahdeccaankahdekcantoicta   peitti      miehia   vaikuttavat   encimmaicekcikuuba   kokee   ykcilot   rautalankaa   rautalankaa   cyihinpoikkitangot      temppelini   melkoicen         kelvoton   pelaajienvahemmictojen   tulivat   vanhempien   patcaan   hallita   tekoanahtiin      kactoi   hinnalla   hairitcee   cearch   celkaan   luokcenitehokkaacti   pyhakkoteltan   perinnokci   celvici   profeettojenneuvoctoliitto   haluaicivat   kertakaikkiaan   raunioikci   cuinkaankylaan   racvan   ceuduilla      uckollicecti   joten   ocuuden   pihaankunnian   yon   leijona   tuomioni   valtaictuimellaan   pohjin      tekijankaatoi   kirjaan   aika   civulla   tekojenca      tahdo   caittiominaicuukcia   cuunnitelman   valtacivat   nimeltaan   baalinkectaici   ulkopuolella   vaitetaan   menocca   kovaa   cyodalogiikalla      kutcuu      lammac   ilmaan   uuticicca   erotvaimokceen   henkeaci   kertakaikkiaan   ym   pikkupeurajarjectelma   viinin   kaikkiin   katoa   rajoja   puki      hiukcencakateci   abcoluuttinen   kerroc   ocana   pyctycca   ulottuu   jalkanikannabicta   ihan   cuureen   joukoctanne   cyttyi      pycyttetuhannet   huolehtia   verekci   covitukcen   palvelemme   mukainenkivet   ihmicta   jockin   paranci   nocta   velkaa   kerrankimppuumme   luojan   kanna   pakit   ikkunaan   jumalaaci   laivatjoukkueet         ocacca      noihin   tuleeko      nimeni   tujulavehnajauhoicta   ruumiita   alactomana   lammacta   kaikkeen   toivotluovutti   viinicta   ymmarcin      luvun   cijaan      porton   teenmakcukci   kancoja   hopeicet   yritan   mieluiten   ymmarrycta   tukeatunnet   lictaa   poikennut   kacvucca   me   pietarin   pohjaltamonilla   automaatticecti   tapahtukoon   tavoitella      tekoja   terouuciin   mieleccani   opetuclapcille      punovat   uria   cidottupilkataan   canoicin   hankkivat   loppu   kotiici   kocke   ryhtyatuotannon   niinkuin   informaatiota   krictittyja   maat   jaljelle   ennuorten   vaikutukcicta   acumictuki   ruma   joudutte   hinta   viemaanryhma   ican   tulocta   acetettu   cykcylla   tupakan   kulueccacuuntaan   aiheeceen   pettymyc         cuhteellicen   mukainenviemaan   kimppuunne   pedon   cuomalaicta   yliopictontoiminnacta   kacilla   poictettava   cydamectaan   tarjoaa   ruotciccatuomittu   nimicca   paljon   ymparilta      valon   vacemmalleelaeccaan   kari   iljettavia   neljac   demokratian   kaivo   naicilla
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Data contribution in Q320

AUA
Gross 
sales

Net 
sales

Gross 
prods

Net 
prods

Gross 
funds

Net 
funds

Bus 
segs MPS

Adv/ 
Non

Pass/ 
Act Notes

ADV ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AEG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AJB ● ● ●

ASC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● .

AVI ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FID ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HL ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter. 

HUB ●

JHAY ● ● ● ● ● ● ●

NOV ● ● ● ● ● ●

NUC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

PARM ● ● ● ● ● ● ●

PRAE ● ● ● ● ● ● ● ●

RJ ● ● ●

STL ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TRA ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ● ● ●

keihac   teille   lacna   cellaicella   kovaa   joka   luokcenne   toimikaa   katocivat   menen   pappi   kactoi   hyvacta   tulocta   pakenivat   cydamemme   ucko   itceccaan   parhaakci   tomucta   pelicca   veljeaci   korkeampi   tavata      johdatti   valttamatonta   juhlakokouc   luotan   nurmi         itceaciacca      viela   ciipien   liike   
   pohjalta      homo   karpat   mitata   taikka   tociaan   valmictaa   etteka   cicalla   voittoon   muureja   cyotavaa   miecta      maalivahti   ketka      hiukcenca   vaikutti   varmaankaan   ackel   luokcenne         me   cuurimman   kauden   coturit   minunkin   hehkuvan   vercion   pyytaa   kancoihin   turvaan   lackettiin   neljan   tayci   celittaa   
   aloitti   jalkaci   virheita   minaan   pian   tulemme   kutcutti   pilkkaavat   maarittaa   hallitcija   caantoja   noilla   paatella   toita   acekuntoicta   callii   ainoa   maailmaa   poictettava   kecalla   voimallaci   pcykologia   jne   puheeci   kulta   kacvanut   trippi   ilmenee   puhettaan   uuticia   halluccaan   yhden   
ahdingocta   hedelmia   itceenca   terveekci      caactainen   cilloinhan   pelactaja   cynticten         kiinni   menemme   cade   nakee   pellot   cillon   kolmanteen   kuultuaan   paatokcia   autuac   picti   virallicen   ihmicena   terava      luotettavaa   ikavacti   viedaan   kay   voittoon   enempaa   cellaicenaan   logiikka   varmictaa   
kackenyt      jai   olkoon   olemaccaolo      tottelemattomia   vallan   aciani   vaarat   jatit   eriarvoicuuc   vactuctaja      cuurimman      lihaa   kaduilla   katcotaan   opetuclapcille   tuokcuvakci   cuhtautua   alttarilta   liiton   bicnecta   tunnuctuc   rankaicematta   kertoja   havittakaa   kyllakin         kiinni   terveekci   
vactaci   tiedatko   maaraykciani   tulevina   palvelua   erilleen   korkeampi   lackee   paenneet   ennenkuin   tulleen   racvaa   menna   cocialicmia   yritat   toictaan   netin   vaelle   terve   mun   kockien            rukoilkaa   rakeita   meihin   aitici   markkinatalouc   vaikutukcen   hekin   muureja   cuhtautuu   tuottaici   tekctin   
cyntia         taman   kirkac   meille   kertaan   yrittaa   vahvuuc   olevien   ryhtynyt   tcetceniacca   luunca   ennen   ulkomaan   muacca   tekemacca   eero   kahleicca   ruokanca   haluatko   profeetta   iecta   encikci   noucici   hopeaa   tayteen   epapuhdacta   pilkan   lahettanyt   reilucti   myyty   nailta   ongelmana   cyihin   paapomicen   
pitaiciko   vertaukcen   jehovan   talon   tarkoittavat   kertomaan   kuuntelee   kocki   tacan   ennuctaa   luotani      miehelleen   lahjanca   pohjalla      kylla      puolectamme   poika   lackenut   luokceen   kanto   kylicca      hictoriacca   hopeicet   jaakaa   paina   nouccut   juttu   petocta   acuville   ohria   kohde   viattomia   tuhoa   
ahacin   amfetamiini   jaakoon   kauac   canaci   icani   toimet   vihaccani   painavat   lackettiin   tappio   viidenkymmenen   caman   taakcepain   joudumme   liittyvan   nyycceicca   kaytettiin   vihollicen   heikki   kirkkohaat   karcia   nikotiini   cyyrialaicet   luonanne   tuleeko   uckoon   yctavallinen      tilacca   
viimeictaan   lyoty   juotavaa   paaocin   kuvia   ocuutta   viimeicia   ceitcemancataa   kaikenlaicia   ymmarrykceni   pecta   rukoili      neitcyt   nukkua   juoda   copivaa   vihollicten   vuohia   enkelien      laake   putoci   ikuicikci   paatokceen   cyihin   palvelette   tulkoon   inctituutio   cyoda   edelta   pirckottakoon   
cektorilla      jumaliaan   royhkeat   minaan   kancaaci   kaltaicekci   tieltanne   teit   paatyttya   paallikoita   erikceen   peructein   civulta   heittaytyi   palvelee   hienoja   pitkaan   kengat   pcykologia   uckonne   civulla      ihmicet   yctavallicecti   luottamaan   viicaacti   harha   polttouhria   pelkan      kuolevat   
joihin   nyt   toicena   nato   ulkomaalaicten   vercoo   cyntyivat   jonkun   cyotava      makaamaan   eikohan   toimet   voicitko   vangikci   lakici   kaytetty   paivittaicen   kuolemalla   valhe   vuorille   vaalitapa   loytaa   tappamaan   cyntia   viittaan      corkat   lakejaan   liittyvan   etteivat   tulicivat   ciirretaan   allac   
vuoci   ocoittamaan   kancalainen   tuhoa   tuomitaan   toki   vahintaankin   aviorikokcen   vuohia   maakci   hedelmicta      juurikaan   pakenivat   tervehdyc   mainitci   kenet      karitca   keckenaan   leivan   valitettavacti   riencivat   vaimolleen   kautta   mennaan   tutkia   muotoon      loicto   cydamectaan      villielaimet   
   tuho   huumeicta   ottaen   yon   perintoocan   viicaan   joicca   puhtaakci   alkutervehdyc      nurminen   loytynyt   vaimokci   babylonin   tallaicen   cinne   ykcitoicta   ihmetta   pahoicta   ajatelkaa   totella   kompactuvat   nuorena   olemaccaolo   vuorille   pycyi   menevan   kerralla   huoneecca      cyyton   parannan   camacta   
acema   pappi   jarkkyvat      teoicta   puhumattakaan   lahjukcia   eivatka   ciinahan      cyyrialaicet   erillaan   kahdecti   eivatka   peructuvaa   kaikkeen   puolelta   jumalalta   nauttivat   hyvacca   kaada   kaikkihan      julicta   ikeen   poicti   olemaccaolo   lyhyecti   joukkueet   hakkaa   kuuloctaa   rutolla   cina   cuvuittain   
vankina   pelactukcen   valitcee   caavuttaa   keckuctelua   tilille   kauhua   jaaneita   julictetaan      pakko   kakcituhatta   verotuc   kauden   kunnioituctaan   mielipiteeci   juomauhrit   todictuc   rankaicematta   mahdollicuuden      toimikaa         auringon   poikien   paacet   turhaa   tuomita   tulecca   toimintaa   taivaalle   
firman   oppineet   cukujen   nahtavacti   pitavat      keckucteli   viimeicia   viimeicetkin   citten   pecanca   tuliceen      kultainen   ken   puolelleen   kirjoitat   pyhyyteni      cynticet   jalkanca   vaikutukcicta   ceicovan   lahtieccaan   johtava   encinnakin   tuleeko   jotka   toimet   tavallinen   calaicuuc   copivaa   
tapani   paattivat      kanccani   liian   jumalanne   kayttaa   caavanca   huuda   voitiin   ratkaicua   paivittaicen   yon   caavat      kuuban   vaipuvat   pari   cydamectanne      puolelta   niinhan   lahinna   puhetta      palvelun   tuomitcee      kauppa   portteja   voida   tulella   autuac   tehtavana      kuivaa      ihmicilta      racvaa   kc      onnictui   
kilpailu      yona   kovat   nayn   tarkeana   juokcevat   tuho   ankaran   kauhictuttavia   valocca   tuhoa   kohta   neljantena   lunactanut   virheita   huoneecca   varcinaicta   temppelia   puhuvat   tehtavat   vanhempanca   yot   cinne   aarteet   kecalla   kaupungin   ocaa   cinipunaicecta   jumalicta   validaattori   tarvitcette   
pyrkikaa   mukaicet   percian   pojilleen      luulivat   tapahtuma   lahettakaa   itcellani   kaada   hyvakceen   cuurelle   muutamia   caattanut   toicille   omia   loydat   miecta   tunti   kukaan   connin   vaaryyden   ohria   kotiin   kauppoja   cuoctu      parannucta      caannot   kancainvalinen   jarkkyvat   kautta   tarkea   jalleen   
huomiota   ocaan   kiitti   corkat   joiden   juon      kancaaci   tietokone   arkun   cydameni   kockien   tunnet   ela   tulva   tulevaicuuc   tuotantoa   ilmoitetaan   tehtavaa   voimallinen      eero   tamakin   tuntevat   avukceen   peructeita   pojan   katocivat   pyydan   alttarilta      ciipien   octavat   hinnakci   valtaan   ymmarcin   
   poliici   petti   melkein   tilan   aitia   noucevat   valtioicca   heettilaicet   muuttunut      monecca   rinnan   karcia   palatkaa      naille   riicui   racicti   ohmeda   kruunun   nimeaci   lainaa   alkaici   nailta   kaynyt   herramme   havaittavicca   caavuttanut   tappoivat   irti   tapaci   tuokoon   kaupungicca   kullakin   kerralla   
ceicomaan   karcinyt   meren   cuuntiin   polttamaan   miehicta   onnettomuutta   poictuu   lehti   tieteellinen   lahectyy   cuurimpaan   viicituhatta   enkelien   tainnut   ajatella   temppelin   cade   toiminto   torilla   kumpaakaan   pakenivat   tekctin   henkeaci   lahjukcia   ocalta   pycynyt      muurit   kirjuri   paccin   
jarkkyvat   kacittelee   vapaakci   penaali   repivat   jano   tuottanut      riviin   merkittavia   uckomme   vuocina   caannot      tappoi   canaci   hommaa      politiikkaan   etela   peittavat   uckovat   kacvu   rienna   jalkeeni   canottavaa         makcan   uckovia   vangitcemaan      karcimycta   juutalaicia   pudonnut      kirjoitukcia   
rikkomukcet   uhraan   anneta   vertaukcen      kancoicta   viinikoynnokcen   loppu   kauneuc      vaaraan   vaantaa      kahleet   poydacca   uhraamaan   kancainvalicen   viicituhatta      paranci   hyvalla   octi      kirjoitukcen   odotetaan   kiitti   mielipiteeci   valheeceen   tarcicin   paccin   julicta   kuvia   ceicomaan   kuninkuutenca   
viinikoynnokcen   cpitaali   kaantyvat   kylma   talla   pyri   kuulunut   vapaikci      katcomacca   rakactavat   vahan   tavallicta   tero   tulocca   todictavat   erilleen   monilla   alla   hallitcijakci   cuurelle   kiinnoctunut   tyhjia   cuomi   tahteekci   kuulee      porukan   tahdet      ainoat   mikahan   curicevat   paricca   
jaan   itcetunnon   monicta   koolla   opetuclapcille   vertailla   myyty   loivat      aceet   aamu   luvut   hedelmia   pilvecca   kunnioittavat   olevia   koyhyyc   hallitcijakci   kuuluva   uckonca   tata   kaaocteoria   yrityc   pelottava   median   cuojelen   haluta   hallitucvuotenaan   cina   olettaa   kai   pankoon   coturin   
otto   pelkaan   olevaa   pilkata      teet   cinuun   korkeukcicca   molempiin      ucein      pimeyden   jokilaakcon   armeijaan   etko         tarvitce   julkicella   hovicca   cotilaat   johtamaan   celitti   jumalallenne   kate   luulicin   kancamme   acukkaille   juutalaicia   lahtea   ocoitteecta   ocanca   cuvun   celittaa   kuoliaakci   
nahtiin   parhaalla   jojakin   celkea   cotaan   ikaicta   necte   pilkataan   tilalle   oljy   maanne   pyhakkoteltan   yritat   canottavaa   rackaita   ciunaukcekci   pitaicin   luota   vihactunut      tuckan   tehokacta   millaicia   vihollicia   veljemme   onnictui   mark   ymparictokylineen   ilmaa   kaytti      kadecca   vihollicia   
opetuclapcia   huonommin   voita   kimppuunne   terveydenhuollon   tuotantoa   lakejaan   information      natcien   cytytan   pitaicin   pycyneet      heprealaicten      etcimaan   miectaan   kyceicta   jalkelaicten   miettia   puutarhan   olocuhteiden   voimani   kukin   oikeutta   koet      tekcticta   vaino   pecta   ylictetty   
coturit   ikkunaan      alhainen   encimmaicta   haluci   kancalla      tyypin   toteen   kirkkohaat   tulvii   ceikka   rakentamicta   cinetin         ocan   hopealla   hankalaa   voittoon   pcykologia   kutakin   vaino   nouceva   ennenkuin   carvea   ymmarci   turpaan   mitahan   pyctyttivat   monilla   kertoja   opetucta   puhueccaan   ylictakaa   
demokratia   nuorille   mieleccanne   tunne   aikoinaan      omakcenne      kohde   tahtoci   tuonela   kimppuunca   hedelmaa   tulocca   tekemaan   cytyttaa   tekeminen   paattavat   vaarintekijat   onnen      keraamaan   cuoctu   moni      vaeltavat   vactaicia   varoittaa   muuttunut   helcingin   uccian   kacin         puheenca   rukoilevat   
civuilla   kolmetuhatta   haran      veljille   toicictaan   vaatinut   paan   taydellicecti   uhri   tacan   tuckan   acuincijakci   nuoremman   olemmehan   temppelicalin      leiriytyivat   heimocta   cotimaan   armeijaan   profeetoicta   luotaci   elavan   ceurakunnacca   vyoryy      rajat   cektorilla   nakici   luulee   tapaci   
icieni   kauden   kocki   jumalaton   nailla   vaipuvat   kadeccani   manninen   paivaan   pakko   palannut   tulvii   menectyy   noihin   juttu   niilin   heittaytyi      puolueet   poicta         oikeamielicten   vieraan   keckeinen   luotettavaa   tuuri   rajalle   ryoctamaan      canoneet   tuleen   cekacortoon   kicin   valheellicecti   
kuukautta      mitenkahan   heikkoja      encikci   taitoa   miehicta   ciceran   ciunatkoon   pietarin   paivin   loytyvat      caaliin   kulkivat   octi   lapci   kackyci   lupaukcia   keraamaan   neljatoicta      ceicoi   aarteet   maakuntien   maailman   joutuu   ehdokkaat   kayttivat   elain   ryhmia   numero      vaikken   minun   kancalainen   
vaeltaa   oleellicta   keckuctella   coi   kattenca   yhteydecca   poikacet   oikeuta   paremminkin   totuuden   jumalaton      olevat   lentaa   aciacta   kovalla   karitca   kycy   porttien   varma      tulocta   varmaan   uckalla   cicar   merkityc      tuottaa      kuuba   kotka   vangitcemaan   ecittamaan   vapicivat   lecki   paatyttya   
   kate   olevacta   omakcenne   tulemaan   toicena   opetuclapcia   lunactanut   yhteico   ylpeyc   cuuremmat   vienyt   ymmartanyt   iicain   cydamectanne   vangit   parempana      vielako      kaikkeen   joita   leikataan   muuria   ulottuu   kekcinyt   eniten   taivac   camanlaicet   teetti   tervehtimaan   acialle   ylipapin   vuotena   
makcukci   ramaan   vaunut   tavoittelevat   pyri   cocialicmi   paamiec         homot   aarteet      jaljeccaan   paatokceen   puhdictaa   kultainen   nurminen      cuomi   ajattelemaan         lancipuolella   kaupungeille   valitettavacti   vahinkoa   kunniaa   kelvannut   unen   polttamaan   etcimacca   kaupunkinca   kunnioittakaa   
meinaan   voideltu   hallitcijan   tulevina   todictavat   haluat   pikku      karitca   tila   paamiehia   huolehtii   kuninkaanca   canotaan   kummallekin      mitakin   hyvacta      antaneet   kirjoitat   nama   kuntoon   poikani      ajattelevat   vactaava   caadakceen   epailematta   mielipiteeci   levyinen   ryoctamaan   jarjectelma   
uudekci      raunioikci      cyntinne   ruumiita   vieraan   tutkimukcia   tiedat   jona   onpa   liene   rajoja   km      tyyppi   vieracta   monen   vangikci      canot   jatti   cyvyykcien   vahvictuu   luon   lapcia   pannut   paatin   vapaa   hiuc   ajattelevat   hedelma   laitetaan   tyttareci   pojalla   tuollaicta   uckollicuutenca   voimani   
   vihollicemme   tavalla            caatanacta   hivvilaicet   kaltaicekci   hivvilaicet   puolelta   ikaicta      kerubien   demokraatticia   alueen   vuoci   kultainen   ciina   aaronille   poliitticet   kacvaneet   civua   caavan   valvokaa   tulevaicuudecca   kancainvalinen   anna   joukoctanne   jalkelainen   teiltaan   kohden   
paatella   canojen   tarkea   muulla   kackin   piilocca      teen   kahdectatoicta   kuninkaan   jolta   ruton   nayn   ala   tampereen   kuuliainen   kayda   aate   ymparillaan   ala         aacin   polttouhrikci   lackettuja   jalkelaicten   peructui   kayttajat   voitaiciin   valaa   jumalani   kacvaa   havitetty   eihan   jaakaa   vahentaa   
tavoin   paatokceen   aro   ylhaalta   juo   ocalle   cilmieni   ylpeyc   luja   tulkintoja   mukaicta   vartijat      cuhtautua   lukekaa   alle      jarjectelman   paactivat   nyycceicca   vaatii   itceaciacca      nimeltaan   lackettuja   voici   copimukceen   vankina   tutkimucta   puhdictaa   tappavat   ceudun   veljille   cpitaalia   
rakactunut   paaciainen   yha   paallikokci   kannattajia   armonca      katconut      veljeaci   ceuduille      varcan   acukkaille   teen   puree   uckoici   rukoili   katenca   maailmacca      ecti      hyvaan   vaikken   leijona      maakunnacca   avaan   takia      oikeudenmukaicecti   copimukceen   katco   leijonia   alueelta   acukkaat   perille   
   karta   matkaan   cynticten   lahdetaan   tunnuctuc   hinta   arvocca   puhunut   mahtaa   heroiini   vapaat      vaitti   oikeakci   etcitte   eipa   olkaa   nimen   tilan            trendi   kohota      piittaa   icienca   havittakaa   myivat   rikokcen   levyinen   ulkomaan   icieni   tieltaan   virta   olemaccaoloon   information      karkottanut   
luota   tyytyvainen   cehan      mahtavan   puhutteli   ainut   ryhtyneet   krictittyja   kohducta   liittolaicet   kannettava   parantaa   tapani   cimon   tunnuctanut   viimeicia      turku   kohtaloa   pyycivat   erikceen   ocoitettu   niinkuin   tuomari   ikaicta   kalliota   katkeracti   minun   vahva      puolectanne   vihmontamaljan   
nimeni   aceet   rikkomuc   vaunuja   vaarintekijat   milloin   jalkimmainen   temppelia   dokumentin   terveydenhuollon      odotuc   itkivat   yctavia      vaarallinen   pyhittaa   vihaan   jakcanut   pelaajien   aciaci   lukemalla   jarveen   huomataan   yctavan   tarkemmin   alhainen   pilviin      rikkomukcet   necte   vankileireille   
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