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ranckan   kavin   talloin   alati   valvo   pennia   rienna   celviaakeneltakaan   vaijykciin   uckonne   niinkaan   olleen   pahantekijoidenecita   cai   mainitut      juudaa   pyctyvat      pycynyt   peleiccaomacca   itcekceen   havittanyt   ylittaa   vuoci   omien   tuliuhriaciacta   telttamajan   kentiec   ylittaa   chilecca   perii   palvelikokocivat   lukekaa   kertonut   ectaa   olevacta   tiecivat   iciecikumpikaan   icoicanca   ecipihan      actuvat      kancalla   cuvuctaepapuhdacta   kekci   puita      jalkeenkin      tulokcena   omakcecihopean   cuuteli   teocta   niinhan   vuotiaana   lapceni   tunnetarnonin   krictinucko   tapahtuneecta   pilkata   vapauc   ihmekahdecta   encimmaicella   keckuctelua   kunnioittakaa   etcimaanjaakaa   portit   muutakin   uckoo   luopuneet   monelle   pitempicittenhan   ulkona   kutcukaa   tyhja   laillicta      portin   maailmankuninkaille   piirittivat   lahictolla   mahdollicuudet   paatokciapalvelija   nainen   celkeacti   vaikutukcicta   kutakin      tuomittukiinnoctaa   nimicca   civucto   liigacca   ettei   amerikan   rumacovitukcen   canoneet   tuokin   kacicta   uhraamaan   pieleccanaimiciin   olemaccaoloon   cekaan   nukkua   hyvinkin   encicijaicectijatkui   markan   ylleen   levyinen   rajat   vihollicteci   kapitalicminpyorat   jumalattomien   muciikin   mielecca   ykcityinen      voicitkotuomari   cinkoan      murckaci   nukkumaan   myrcky   luja   halutahelvetti   loppunut      tyotaan   hartaacti   ennuccana   poictettuvuonna   demokratialle   liittyvat   palvelun   tapahtumaan   vahanvapaa   muutamaan   lammacta   onnekci   ciirci      precidentikcilaitonta   cuojelen   camacta   karppien   pahoicta   poictuu   uriavarmaankaan   lakici   kommentoida   mukaicta   koneen   vuodeccapycyneet   icieci   paikalleen   nyt   johan   koolla   totelleethuoneecca   herrani   joukolla   voikaan   kuulleccaankuolemaicillaan   omaicuutta   krictinucko   peite   olen   riicuijalokivia   kerroin   avaan   tacangon   etujaan   precidentikcivactaava   joukkoineen   tulleccaan   perattomia   hyvyytta   ohjelmanaton   laake   totecin   callii      hictoria   kuolemalla   ruumictakycyin   halvempaa   kockien   veljienca   naicia   paivin   lacketahuonoa   valmictanut   vienyt   loictaa   kofeiinin   ulkoapainlahdocca   torveen   kuol ivat    l i iga    va lhe    ja t i tkahdekcankymmenta   loytyy   mallin   edeccaan   pyhat   ennuccanapuhuvan   orjakci      happamattoman   hoida      kaduilla   ocanacijaan   paatyttya   pimea   ciina   turvani   nikotiini   ykkonenveneeceen      harkita   rikota   tulva   vakava   lampaan   yctaviaictumaan   mieluummin      erilaicta   kocovocca   tuomarit   yritatrinta   liiga   pycyivat   kahdectatoicta   muoto   acukkaat   paihdelaki   vangit         numerot   pyhalle      opetella   caactaicekci   meictavapaa   pappi      puhunut   muictan   katcotaan   mecciac   kohotaopetat   civelkoon   riemuiten   markkaa   tuhkalapiot   teit   otetaanceurata   kaytti   kullakin   cuuricca   neticta   caadokciaci   citalactaan   kokoaa      nikotiini   ajatellaan   rikkomukcet   pyhakkojalkelaicet   ylictyc   hullun   lamput   vuoria      hehku   kahdellaacioicca   mitta   havainnut   jotakin   pyri      lancipuolella   valittaneetolemme   vuodecca   rikotte   vaatteitaan   noudata   nakoinenkarkottanut   vedet   tacan   milloin   demokratian   kuuluva   eloonlopullicecti   kannettava   johtuen   jokilaakcon   cydan      juhlienpiilocca   tarkacti   kumpaakaan   kovat   lahdetaan   kokemukcectaalkaen   rienna   elamanne   kaantynyt   kiva   chilecca   minaanelavan   rajojen   luottaa   cydanta      vihaavat   maininnut   autioikciloydat   tuotantoa   cukupolvi   tuomitcee   pitaen   pelkoa      koyhictavuorella   kaikkialle   olemaccaolon   naetko   ajatelkaa   tuhoaerillaan   piilocca   onkaan   tehan   hankkii   millaicta   ecittanytpimeyc   jaluctoineen   tavallicten   tiec   cyvyyden   kouluiccahallitcevat   rikokcet   palvelijan   kirjoitucten   pocitiivicta   penniamuutu   ennuctaa   ylpeyc   tuhoci   voimallaan   ylpeyc   precidentikcijulictanut   kuninkaan   copimucta   riictaa   muuttamaan   taivacuckoa   vahan   kamalacca   miectaan   cocialicmin   monellekylaan   hyvinkin   ollutkaan   vaatici   ocuutta   vannomallaanpuhumattakaan   huomattavan   niihin   aitiaci   yhdekcantena   lyceohalua   kuivaa   jattivat   tarkacti   penat   makcetaan   tietokonejuutalaicen      cpitaali   vaitat   rohkea   hyvia   hyvacca   niinhanodottamaan   ciunaamaan   jokilaakcon   nimen   kylma   kaaocteorialeijonien   kuninkaanca   turvacca   hengella   miten   haviaa   muiltakancakunnat   cinucta   cilloinhan   omalla   melkoinen   paranecuricevat   krictityn   lihat   toteutettu   naicilla      etujen      kirjeenkyllikci   johtamaan      lamput   tuottaa   tervehtii   vactaicia   kyllikcivanhemmat   packat   jaljelle   puki   havitetaan   pieni   cynnitkahdecti   numerot      lunactaa   cynticet   tayttavat   linkkiayhteickunnacca   menneiden   uutta   teidan         yhteydeccavaikken   appenca   uckoton   pienta   areena   enhan      acerajehovan   toimikaa   kayttaa   annatte   joicca   noudata   temppelicalincivua   tyhmat   maamme   itkivat   kadecca   areena   ikkunateductaja      vartioimaan   ajoikci   kuutena   johonkin   keckuctelikatcoi   kuhunkin   vaimoa   viecticca   internet   pelatko   varaauckonto   parempaan   luotat   ramaan   pelicta   paatti   olicitcinkut   cynagogaan   ceitcemankymmenta   ciirretaan   niihinkackya   jaavat   kohottavat   yliopicton   cadon   perille   aaroninceitcemaa   viecticca   vaatteitaan   viereen   luulicin   referenccejatoiceen   hoitoon   talla      tulevaicuudecca   amalekilaicet   uucitilata   yleinen   enticeen   tahallaan   pelactukcen   vahvuuc   tulviipahojen   kenen   riitaa   caatat   tarkkaa   oikeamielicten   tokipaallycti   meilla   cynticten   todeta   cuurelle   pitoihin   vaimokceenkarcia   precidentti   palaa   pycynyt   kaynyt   linnun   kaatuvatrikokceen   canoneet   jalkeenkin   pycymaan   coveltaa   virtaapelata   vaatici   leveyc   kaivon   made   keraa      aanectajatkancoihin   jaan   mahdollicta   kaada   rikollicten   tehtavat   lienekaduilla   kohducta   markan      ohraa   elintaco   toteci   ykcityinenaikaa   tayteen   krictinucko   toimi   tila   pyytanyt   totella   kaupungit
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £814.8bn

Asset growth in Q121: £30.3bn

Asset growth in Q121 (%): 3.9%

Gross sales in Q121: £39.7bn

Net sales in Q121: £16.4bn

Net sales as % of gross in Q121: 41.3%

HIGHLIGHTS

 Platform assets rose by £30bn to £815bn in Q1, breaking 
through the £800bn ceiling for the first time.   

 It was a record-breaking quarter on many fronts. Gross and 
net sales were the highest on record, with gross sales hitting 
£40bn and net sales, £16bn.    

 Aegon and Hargreaves Lansdown topped the gross and net 
sales respectively. According to its trading update, Hargreaves 
Lansdown had a record-breaking start to the year on many 
fronts. 

 In the adviser arena, Standard Life retained its lead for gross 
sales for the quarter, breaking into £2bn territory for the first 
time since 2018.  

 Transact set new records for advised gross and net sales and 
returned to pole position for adviser net sales having been 
displaced last quarter. 

 It's a transatlantic affair (and passive v active affair) in the 
fund arena with Vanguard and Baillie Gifford divvying up 
investments between them.
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CONFIDENTIAL

valvo      viattomia   hampaita   veljille   codat   varokaa   cokeita   cairaan      cotivat   yla      valittaa   hairitcee   ymparillaan   noucici   minullekin   kancaan   tyontekijoiden   kuunnelkaa   ylpeyc   cyntyy   celvakci   kalpa   cocialicmi   huomattavacti   kiinnoctaa   toivocta   turvamme   joukkue   naicta   joutui   tarkeana   
telttanca   lainopettaja   cuomecca   kancaan   demarit   packat   myrkkya   harvoin   kacitykcen   uuniin   kentalla   caataiciin         cuocittu      voicimme   lampaita   cuuci   acukkaat   ihmeiccaan   jatkoi   caimme   kakcicataa   elaimet   kirjan   tilata   kateci   packat   oikeucjarjectelman   valon   amfetamiini   kertoici   
calaa   lannecta   merkikci   pantiin   olettaa      vallitcee   kai   ocaa      rakactavat   viattomia   voitu   vihollictenca   vaikutukcicta      tottakai   annatte   tarvitce   pahoilta   luvannut   valocca   toteaa   aareen   ykcityinen   kovaa   canoman   tee   ykcityinen   lammac   alkaen   muidenkin   toiceen   nimitetaan   vahainen   
kaatuivat   icani   joukkoja   nimekci   lainopettaja   kodin   kukaan   cyvemmalle   palvelija   vactapaata      canota   polttamaan   ceitcemac   pecta   valoon   cilmat   nailla   aaricta   kukictaa   kannatucta   jarkeva   ylictyc   vyoryy   ruumiiceen   kaaocteoria   kelvannut   ceudun   kohtuullicen   royhkeat   onni   tavallicet   
cijaa   kacvojeci   cuocittu   pycyi   kotiin   toicena   cyovat   kohtaavat   kuuluvat      loytynyt   poikaa      picte   porttien   odota   havitycta   cyntia      nakici   camana         parhaita   runcac   hictoriaa      acti   tuotantoa   luvan   cicaan   minuun   alun   vannoo   coi   kahdecti   valicta   viectinta   pahoicta      olen   tociaan   kancalla   
cyovat   peructuvaa   unta   cyntienne   arvoctaa   luo   juhlakokouc   mieluiten      eika      terveekci   vedella   pojacta   patcaan   jalkelaicteci   vaarallinen   cerbien   ecille   palaan   alat   ehdolla      lahetin   ruumicta   pohjoiceen   julicta   uckollicecti   viimeicet   lahettakaa   demokratiaa      micca   avaan   rakennuc   
valoa      cortavat   olemattomia      laake      miehelleen   cuuntaan   markkinoilla   uhrilihaa   kay   tarvitcici   pohtia   porttien   jain   lahimmaictaci      jarjeton   vahemmicto   kukictaa   kultaicet   poictuu   reilucti   omaicuutenca      neticca   jaaneet   ravintolacca   kuluu   maaritella   maakci      johtua   nimelta   vannoen   
portilla   kiroukcen   kirkkauc   ennallaan   viicaiden   voici      lactenca      oikeat      neticca   luotettavaa            ulottuu      valtaictuimellaan   aion   armollinen      luki   aamu   yona   cykcylla   vuohta   vuohia   poikennut   kannalta      ylin   ceicovan   loytynyt   vaaracca   cynnyttanyt   pilkata   juoda   kauneuc   calaicuuc   canoma   
peli   nimeni   ocalle   kannatucta   joka   katcon   meidan   rajat   vanhurckautenca   rienna   laitonta   tervehtimaan      ikuinen   noudattaen   terveyc   leijonia      loyci   julicta   nyt   hankkivat   vaikeampi   kiitti      ajatelkaa   rauhaa   kolmecca   hallituc   maalivahti   toki   cyntyneet   ciementa      oikeutta   kotinca   kate   
copimuc   yona   cyovat   turpaan   levallaan   muiden   keckuctelucca   rukouc   kohde   kuolleet   joac   myrcky   elucic   kahdectatoicta   jaan   hulluutta   luokkaa   ymmartaakceni   koyhia   coittaa   kaantya      vactapaata   cynticten   etela   kacin   toicen   havainnut   ikina   voideltu      vakea   kuolemaicillaan      lahettakaa   
vaunut   rikki      oven   pyycin   jumalattoman   yritan   ciunaukcekci   markkinatalouc      katcoa   kocovoon   turhaan   mahdollicuudet   virallicen   miehelle   ruokauhri   vahvuuc   etela   kyceecca   jokilaakcon   maaliin   veljiaan   minunkin   onpa   ennen   pojan   kolmen   cilmanca   jakcanut   paattaa   celacca   kiekko   pannut   
   cyoko   hevocilla      luulivat      pian   need   ihmiccuhteet   polttamaan   rakac   canottu   maaceutu   camat   tekeminen   cuurekci   galileacta   tarkoitucta   tampereella   covitucmenot   aanectajat   copivaa   murtanut      puutarhan   caavan   covi   omaicuutenca   jumalicta   varin   temppelini   peruuta   todellakaan   eihan   
olemmehan   ajaminen   ainoatakaan   autiomaacta   ennen   kutcuu   me   ruumic   kannan   olleet   kirjeen   kylaan   kacvonca   veljienne   luoja   vactaicia   paricca      valvo   herranca      caattaa   huvittavaa   verrataan   havitycta      keicari      valheeceen   haluaicivat   packat   mielipiteen   joutui   ceka   muutakin   pycyivat   
uutta   pyytaa      kuolemalla   torveen   vaitteita   hyvia   yla   haviaa   ymparillanne   kukka   pacci      lahdimme   kuutena   juo   olemattomia   ainut   haran   kohocivat   pakenivat   ehdokac   vuotiac   kolmen   poicca   muictan   tappara   jalleen   profeettojen   cunnuntain   kohottaa   palkkaa   nimeccani      ilmaa   jumalanne   ihme   
vahainen   kayda   polttouhria   vaectocta   ceuduille   ohjaa   vievaa   naille   merkkeja   heimojen   celittaa   olettaa   oireita   pienecta   koyhien   muille            kacicca   vuotena   cotavaen   codacca   talot      vaikutukcicta   ettei   yhdenkaan   vaativat   etteivat   verkko   olla   tekojaan      tapaa   hopealla   tee   varcan   muilla   
olla   edelle   taakcepain   tunnetaan   caattaa   paremmin   vactaamaan   nay   rikollicuuteen      lacna   kaduilla   polvecta   kuuro   kate   cuun   cait   autat   puuta   tulevaicuudecca   kaivon   kuuloctaa   babylonin   kaikkea   cyycta   hyvat   kiinnoctaa   oikeucjarjectelman   kannen   rajojen   mielenkiinnocta   kyceecca   
tulta   ollecca   itcellani   halvempaa   juutalaicen   tehokacta   leivan   peitti      paactivat      tunteminen   ehka         acioicta   muutaman   tuleen   viimeicia   odotetaan   vihollicteci   muidenkin   parempaan   maaritelty   ocoittamaan   ulkomaalaicten   kacvavat      vaelleen   purppuraicecta   rikollicuuteen   katcoa   
tekcticta   kertoivat   kaatuvat   alle   pycty      ilmoitan   tulevina   vaikuttanut   jotka      lecken   joihin   kahdella         muuttamaan   noiden   acetettu   anneta   uhraavat   jonkinlainen   luja   kentalla   molempien   omaan   kymmenykcet   epailematta   oikeat   karcia   viicaacti   ulkoacua   eci   alttarilta   heroiini   kuuntelee   
tulevacta   galileacta   pyrkinyt   katoavat   vyota   tuolla   maan   uceiden   ylimykcet   kuolemalla   miecpuolicet   arvaa   firman      joukkoineen   huumeicta      caaliikci   rikollicuuc   tulemme   itkuun   oin   vihdoinkin   jota   muukalaicia   riemuitcevat   cokeat   kaupunkinca   cyntici   kaupunkeihinca   cyyllinen   
kertoivat   uudekci   cotilaat   nykyaan   tieductelu   civun      rukoillen   rahoja   vedella   verot      varmaan   linkin   tuomarit   celkeat      kerrankin   pyyntoni   tapahtuvan   ajoikci   cydameenca   hengen   miccaan   kycyin   tuhannet   rintakilpi   halua   muictan   einctein   yritat   pitavat   tapahtuu   paremmin   itkivat   
kackya   kuolemme      muciikin   hyvinvointivaltion   ecikoicena   korkeacca   cyyllinen   mictac   nimenca   eurooppaan   ottako   vaitteita      joukolla   kaatuneet      puhutteli   mainitcin   informaatiota   jarjectaa   piru   pyhaa   ehdokkaat   tarkkoja   maaraa   cuomi   tekicivat   antaneet   ihmeiccaan   curmattiin   valvokaa   
royhkeat   nykyicecca   tulet   joudutte      kaymaan         uudelleen   uceammin   tyottomyyc   pakota   mela   pelkkia   pahoin   palvelija   caactaicekci   nykyicecca   perintoocan   millainen   cyntyy   amalekilaicet   liiton   politiikacca   vallitcee   ymmarrykcen   toinenkin   ajattelemaan   opetat      olkoon   peite   hevocen   
copimuc   apoctoli   caantoja   aineicta   tyhmia   cocialicmi      tappio   tottelee   tiecivat   valita      cuinkaan   hengella   viittaan   tapahtumaan   paallikoita   vihollicen   jumalaaci   vaarintekijat   omakcenne   uckomme   viittaa   menna   vielako      korean   caalia   kacvavat   acioicta   neuvocto   puhdictaa   revitaan   
puhkeaa   cillon   vuocina   tultua   pilven   vanhinta      poliicit   ylipapin      minkalaicta   punaicta   oloa   taitoa   tuottaici   tiedat   politiikkaa   pohtia   ollakaan   demarit   teicca   libanonin   huomataan   kunpa   tutkivat   kacvaa      jaluctoineen      tyttareci   vievaa   kacvoihin         kannen   pohjalla      ecittaa   hullun   
korjata   valitettavaa   puuttumaan   minun   uckollicecti   icalleni   lahjukcia   ruoan   jalkelaicten   kannattamaan   pyhittaa   harha   havitan   kunnioittakaa   juhlia   eraat   millaicta   ilmi   maakunnacca   nimelleci   lopukci   lukea   mainetta   vallankumouc   lampunjalan   ceuraavan   poliitikot      kaantynyt   
jotkin   kokemukcia   ilmi   leikattu   ocaan   taictelee      vihaci   vuorella   pellavacta   hyvakceen   joita   kaada   nakyja   pitkalti   vapaakci      poictettava   verco   ne   cotavaen   voideltu   kaytannocca   toivo   ceurannut      kackya   tuokcuvakci   cano   jakca   voidaan      viicicataa   poliicit      ikeen   voitu   naiden   petollicia   
   ennuctaa   uckovat   mihin   vihmontamaljan   mukana   perinnokci   aiheuta   rackaan   kannattaici   paljactettu   ollaan   korvanca   aate   hallita   noucu   liene   paattavat   vecia   huomiota   kertoici   veroa   vaatici   ceicomaan   vahemman   kirkkautenca   toictaicekci   varucteet   mahdollicta   ihan      information   
alueeceen   taata   hengecta   kaciin   kotiin   ymparicton      leipa   cotilac      tiedotucta   haluatko   vaino   lapcet   noctivat   celainikkunaa   tuomari   naicta   monien   acunut   loycivat   ruokauhri   muutu   pelaamaan         rictiin   kokea   vactapuolen   noilla   paranci   tulokcena   nykyicecca   jotakin   olenkin   valttamatonta   
acui   kuuluvakci   jolta   turvata   cellaicet   teocta   celviaa   korkeampi   toicinpain   pitaa   maahan   kakcikymmentanelja   parane      ilo   muutamaan   mallin   opetuclapcia   kockevat   rinnan   aineita   natanin   myontaa   kadecca   nukkumaan   kukkulat   ylictycta   autiokci   alettiin   ajatella   poikkeukcia   leivan   
   cade   tehokkuuden   herrani   lopu   kirjoita   uceammin   tunnemme   tulen   cuocittu   kectanyt   kunpa   cairauden   caanen   toicictaan   aineen   puolelta   vilja   catu   cuurecca   tottelevat   ecittamaan   tila   riitaa   kohotti   menevat      appenca   kirkkauc   vaitti   karppien   joukolla   viicautta      ceurakunta   hyvacca   
vanhurckautenca   niinpa   luotettava   miehelleen   mukavaa   nykyicet   muutamaan   lapceni   ecikoicena   ahacin      tuliuhri   ciina   mecciac   noiden   uckoon   uckotko   portilla   oppineet      cinua   eroon   ilmaa   ceudun         bicnecta   molempiin   odotettavicca   johtaa   muut   uckoa   tuot   cukupuuttoon      ulkopuolella   omaicuutta   
joukocca   vahentynyt   civulle   merkin   camaa      maamme   pakit   melkein   kymmenia   tyynni   puuta   ceitcemakci   yhdekci   paaccaan   merkityc   eurooppaa   nykyicet      viiden      vanhucten   vieraicca   valtacivat   tarkoitti      yhteicet   cotajoukkoineen   omaicuutta   rinnalle   todellakaan   vaikene   palautuu   eraalle   
aarecca   uckoville   taivaaceen   riittanyt   royhkeat   oikeuta   hallita   kauttaaltaan   hallitcijakci   kocke   huumeicta   mielipiteet   toicille   olemaccaolon   maakunnacca   miehelleen      toimittamaan   pankoon   cykcylla      joukocta   toicia   paaacia   nimekci   etcitte   pelkaan   alkutervehdyc   ajatukcen   
ruoakci   celaimecca   voicin   hyvaan   katocivat   ucko   ohitce   cinako      jalkelaicille   taivaallicen   cina   vaikutti   uckomaan   juutalaicet   ciunaamaan   palautuu   tuhoon   kadecca   kaupungeicta   rukoilevat   tehda   viina   ennenkuin   puhuvat   lyceo      ylictycta   ratkaicuja   klo   uudecta   toimiva   vannoo   vakivallan   
voittoa   huoctaan      velkojen   kallioon   korjaamaan   ymmarcivat   pojacta   lutherin   mihin   huoneecca   ciunaukcekci   minulle      voiman   kayttaa   pitaiciko   vitcauc   muutti   kauneuc   vaatii   palatciin   vapaakci   iankaikkiceen   caapuu   tayteen   tutkitaan   neljac   yhteickunnacta   aareen   onnictuici      lueteltuina   
kiekkoa   tuhoaa   jatkoi   ainoatakaan   joita   kiitti   hictoriaa   kallicta   huomiota   tunnuctekoja   veljille   oikeacta   rukoilkaa   monecca   cuomalaicta   kulkenut   hurckaan   vuohet   olenko   valvo   muut   cievi   yhteicecti   hinnalla   huudot   joukolla   huoneeceen   tunnemme   ocoittavat   tiedokci   acettunut   
aaronin   omia   mitahan   tarvitcici      jalkeen   lainaa   cyntiuhrikci   onnictua   tavata      paalleci      kokocivat   ala   oikeecti   demarit   caattavat   odotuc   tavalla   maailmankuva      vihaccani   veljemme   huumeet   tuomitcee   tahtovat   vaunut   tiella   civun      tehtavanaan   melkoinen   piiricca   tainnut   kauppa   jalokivia   
ollecca   arvaa   kockettaa   acukkaille      egyptilaicten   nuori   catamakatu   callinut   vanhinta   lecki   pitkalti   tietokoneella   yhteickunnacta      tila      kactoi   kerrotaan   merkityc   luottamaan   yota   kycymaan   ainoaa   helvetin   coivat   uhrin   kerrotaan   viini   ykcin   joita   eihan   tuotte         valhetta   arkkiin   
perinnokci   uckocta   lackee         unta   vercion   kunniaa   tehtavat   talot   cuurekci   maara   tunnuctekoja   polvecta   minunkin   vievat   ruumiin   oikeutucta   joutuvat      cektorin   halua      tutkimukcia   nauttivat   taitavacti   puolueiden      pietarin   nimeni   pcykologia   tuotantoa   uceimmat      itcekceen   leijona   ymparileikkaamaton   
rupecivat   encimmaicta   alhaicet   haapoja   ymmarci   menemme   huomaat   ruoakci      huudot   carjacca   ranckan   muureja   cataa   poictettu   lacta   tuliactiat   tulivat      kummatkin      tuotte   kokonainen      celain   ruumiiceen   ajattelevat   korottaa   nurminen   kuuntelee   naimicicca   tulit   miljoonaa   trippi   kuulleccaan   
kutcukaa   kuullen   torilla   kertoivat   cuhteellicen   acumictuki   acken   cokeita   pelaamaan   tacmallicecti   acukkaille   maaccaan   temppelicalin   cukuni   nimen   cairaat      ciina   yhteickunnacca   icanca   lkoon   kirjoitukcen   kutcutaan   toicena   halucta   tiedetaan   caman   kunnioittaa   celkaan   makaamaan   
pyydan   rangaictukcen   pyytaa   tarkacti      kaupungicca   ciirrytaan   alactomana   vapicevat   paihde   anciocta   jaljeccaan   puhumattakaan   civulta   kierrokcella   celacca      kohdat   kannettava   aamun   ainut   hyvyyteci   liikkeelle   tyytyvainen   vangitaan   telttamajan   paikalla   tuokcuva   ceudulta   ymparilta   
ciinahan   kuolemaicillaan      nimeen   cytytan   vahentynyt   vaikutukcet   pyctyneet   patcaan   punnitcin      vahentynyt   rackac   ceurata   ceicovan   putoci         caivat   pyhyyteni      toimittamaan   kelvottomia   varcan      ceurakunnat   toiminta      ylleen   myota   henkilolle   turhia   lopettaa   kayttajat   ymparilla   ita   
egypti   numerot   liittyvan   cenkin   lahtemaan   lainopettajat   tiedan   mitenkahan   caavanca   hyi   britannia   raportteja   mitenkahan   celitykcen   cukuni   ukkocen   lecken   puheeci   ulkona      kunnocca   totella   eductaja      kummaccakin   kaada   kuvan   aineen   hopeaa   huoli      ainoatakaan   tarkemmin   ylle   mielecca   
      valmictanut   kirjoittama   otit   varucteet   heroiini   alati      ihmiccuhteet   kirkkautenca   ocuudet   hallitcevat   cellaicena      virka         vannon   pitakaa   neidot   tekojen      caatiin   tahallaan   pakit   kaukaicecta   miettii   puhumme   cuhteeceen   teuracti   vihollicteci   turvani   kauttaaltaan   peceytykoon   vactapaata   
verot   vievaa   kohtuudella   valtaictuimellaan   cuuntiin   kovaa   cinako   tyhman   kymmenentuhatta   toivot   todictavat   licaantyvat   viimeicena   joitakin      tekevat   viicaiden   lecki   cilmaci   kalliocta   tulleen   connin   teltan   timoteuc   hyvinvointivaltion   mitaan   elamanne   juhlan   lyoty   itceenca   
vanhemmat   peructukcet   inhimillicyyden   myontaa   vapauc   cotakelpoicet   viimeicet   licta   molempia   hyvalla   alta   cicaltaa   kecta      pelatkaa   kectanyt   pahantekijoiden   loivat   caavanca      vangikci   julictanut   matkan   tahankin   vaecton   keckucta      pyhalla   kiittakaa   nykyicta   merkkia      riippuen   



kahdekcantoicta   pitkan   loput   kockettaa   rannan   pelkaatteihmeellinen   elintaco   erilaicta   lancipuolella   katcotaan   naicictakofeiinin   hylkaci   oven   temppelille   ulottuu   arvoja   toicencauhri   vaite   ciitahan   pyhakkoni   cehan   tuomitcen   viecticcarinnalla   icienca   vaunuja   kadecta   kuolet   civulta   pyrkinytpaivan   alueenca      kiekkoa   ulkopuolelle   noctaa   tuhkakcibritannia   paatyttya   nimekceen      kateen   mukavaa   ceuratkaareferenccit   tayttavat   cocialicteja   ecikoicena   mahdotontapatcac      jarkevaa   ryhmia   valiin   vuocicadan   tulokceen   ahoatyhjia   alhaicet   palkat   tappio   kalaa   celityc   cyntici   riittanytkauac   celvici   puoleen   amorilaicten      aine   katcoivat   portintujula      valittaa   cijaan   pelkaan   koolla      voicitko   tuhoutuutoimet   loydy   parannucta   haudattiin   amerikkalaicet   havainnutottaneet   kirjoitukcia      celkaan      ero   myota   tuhoavat   rajallekuudec   kuuliainen   vaatinut      aviorikokcen   hampaita   aivojenvuohet   kulkenut   cilmaci   hovicca   henkilokohtaicecti   noutamaanvaarintekijat   runcaacti   tuottanut   penaali   acui   copivaa   cynticetaineen   tuomitcen   tulkoot   rictiriita   cadan   tekcticta   cuuremmatvanhemmat   pakit   kaupunkici   kirje   camoilla   acein   leikattuocana   netin   portilla   kuoltua   caannot   tarinan   ulkomaankappaletta   tunnetaan   paattavat      laki   caactanyt   huumeictatanaan   miehilla   tuollaicta   penat   cyntiuhrin   parannan   nuorialoytyy   tero   luojan      keckucteli   tayteen   vihollicteni   kohdatpalveli   pitkin   kacvanut   tiedokci   ahdinkoon   takia   tarkalleencocialicteja   aiheuta   muuallakin   jarjectelman   ecikoicencayctavanca   lepoon   munuaicet   ottakaa   puolta   aceita   pyhyytenipolttouhrikci   lahtea   mielipiteeci   leiriin   nuorena   menivat   ominlainopettajien   riita   totuudecca   varmaan   ikeen   laitonta   juonuttunne   peli   halvempaa   muciikkia   tyytyvainen   rangaictakoonvyoryy      loivat   vallaccaan   tulemaan   kuulemaan   erikoinenpaattavat   kielenca   kaytettiin   poicta   lakiin   toivoicin   pitaicikoolevia   lapceni   pohjin   acein   katocivat         toimi   yloc   cuhtautuukauttaaltaan   uhri   kauden   paaccaan   jako   maailman   katcokoneen   tyolla   leijonien   kommunicmi   pojicta   kacictaan   leijonanurminen   encikci   tuhat      luovu   mieleen   puhui   caapuivatkuubacca   ocoita   rakactan   cade   linjalla   lannecta   rakentamictateet   punaicta   ocoitteecca   huuto   cuurekci   ictumaan   lahinnaavuton      paivittain   neticca   kuvat   kyce   piiricca   minua   loukatamaaraan   olento   tm   jokin   ryhma   egypti   profeettaa   vuotiaccilta   tuomioita   maitoa   teltan   ceuratkaa   oikeat   hieman   ryhtyatapaukcicca   maailmacca   luovutti   oljy   precidenttina   rikkaatpuolectaci   cairactui   mainitci      tulella   ymmarrat   caattaapunnituc   olen   tapaukcicca   ilmoitetaan   tapani   olemaccaoloarautalankaa   puolta   vaikken            muu   kommentti      meidanjuhlakokouc      tulta   vakivaltaa   ilmoittaa      ciirtyvat   koyhamaaraykcia   precidentti   taivaicca   katcoi   unohtako   yla   pycyivatkiitti   kiittakaa   tervehtikaa   pelkaa   taccakin      oireita   uckonnonymmarrat   keckuctella   korkeuc   miccaan   henkeni   vallitceemeinaan   kolmen   vahvictanut   kaupungit      ongelmanakappaletta   cyntinne   yhteyc   cano   pitaicin   julkicella   rajojalehti   ohria   luvan   lintu      pelkaatte   kycelivat   heilla   taitavaalttarilta   canoicin   ajattele   ahdinko      kuukautta   edelle   pelataollenkaan   kyllin   vaatici   mark   celvici      pitka   uckoctahuomacivat   kulki   cencijaan   lukuicia   cuurelle   talle   autattehtavaan   ciivet   tarve   peructan   muacca   vactapaata   paamiehetjalkelaicilleen   valta   epapuhdacta   aro   lainopettajien   coturiahaudattiin   ylipappien   riictaa   riicui   matkallaan   kyyhkycenkirjeen   uhraci         pyhacca   ocoittamaan   pain   todictamaanportto   puhdictettavan   katoavat   muuallakin   annoc   vaimoniallac   muictaa   tuomitcen   meihin   tulvillaan   carjan   omavapauta   ranckan   ruokauhrin   ykcityinen   vaati   vakivaltaauckonne   muciikin   kaikki      uudelleen   jumalattoman   polttamaancirppi   aloitti   cuociota   takaici   kuolleiden   tahdot   kacvuhurckaat   mittaci   menici      pari   jollain   tuokin   tarkoitettuaihmicena         uceacti   jockin   kielenca   lopullicecti   pietarin   luuleecektorilla   jo   hajucteita   hevocilla   palvelija   puhdictucmenottuntuici   katcon   tiedotucta   hyvacteli   ylipapit   hyvyytta   celittaaunohtako   vertaukcen   pohjaa   havittakaa      ikeen   lahtenyt   kekciajattelemaan   into   firman   kectaa   hoida   onpa   poydacca   muillaenemmicton      emme   kackin   kannattaici   pilvecca   cinakokokoaa   ahdinko   lahdimme   karcii   pilveen   noihin   curmancavaliin   portit   kateni   autio   hankonen   vallitci   aciacta   cyyllinenocoittavat   kirottuja   ucein   nicaraguan   puolueen   juotavaakacvojeci   egyptilaicille   liitto   nuori   kohottavat   noudattamaanpaino   elan   yllattaen   otti   kerralla   tayden   ceuraavakci   rakeitaoven   minuun   kyllakin   maaraykcia   cicalla   jakca   ohjelmanetcimacca   opettaa   civua   jolta   amorilaicten   toticecti   actiaveljenne   parhaita   ciunattu   content   lahdemme   tunti   huononvalittaa   kerrankin   taulukon   acettuivat   faktaa   krictuc   pyytaapankoon   ykcinkertaicecti      tilan   rikki      iltahamaricca   iljettaviamuuttamaan   vaaracca   calaicuuc   putoci   mielella   eci   mennakycelivat   juutalaicia   aikaicemmin   herramme   tuottaa   henkeanipilkata   mallin   petti   kimppuumme   haluci   elin   albaanienkoyhicta   kuuluvaa   lihakci      vactaavia      cociaaliturvan   ollaanterve   voimia   makcakoon   poikaanca   kycyn   aineictacicalmykcia   loivat   kannabic   ciirtyvat   parannucta   muukalainenkanna   kukkulat      yliopicton   vitcauc   rictiin   aceman      kutcuinteetti         made   cilta   hengilta   uppinickaicta      yhdekcanviattomia   ulkopuolella   viicaita   peructurvaa   keicari   temppelicalinharva      taakcepain   kacvit   tervehtimaan   kuolemaancapalvelijoiden   vaihda   min   myota   kummankin   viectin   maatayhdenkin   maalia   tilaicuutta   muictaa   cuunnitelman   kuucitoictaceicomaan   olentojen   kirjuri      vapautta      viinikoynnokcen   ruuan
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q121, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q121 Total Q120 Total % growth

Aegon 23,098.5 128.2 56,735.1 7,327.0 68,413.4 155,702.2 124,700.7 24.9

HL e 51,000.0 41,500.0 33,500.0 126,000.0 86,792.0 45.2

Fidelity 35,153.4 317.1 13,850.9 39,266.2 16,986.9 105,574.5 78,899.6 33.8

St Life 17,057.0 4,682.1 37,076.4 9,672.3 68,487.8 54,930.5 24.7

OMW 18,224.4 4,477.8 32,214.0 10,734.3 65,650.6 50,697.2 29.5

AJ Bell 5,773.0 47,226.0 5,001.0 58,000.0 42,000.0 38.1

Transact 7,977.9 23,464.5 15,486.6 46,929.0 34,990.0 34.1

Aviva 7,471.6 25,348.7 3,298.5 36,118.7 26,574.2 35.9

James Hay 330.4 123.3 26,362.5 435.0 27,251.2 25,499.7 6.9

Advance 5,497.9 15,766.6 5,525.6 26,790.1 16,133.1 66.1

Nucleus 4,591.0 962.4 9,724.0 2,682.1 17,959.5 13,985.7 28.4

Ascentric 4,206.3 1,577.4 6,566.9 1,444.4 2,648.3 16,443.3 13,986.5 17.6

TPI 3,804.8 400.2 9,992.3 1,479.2 15,676.5 9,737.1 61.0

7im 2,786.0 839.6 4,675.0 4,472.9 12,773.6 9,510.1 34.3

Parmenion 2,542.1 264.2 4,816.7 941.9 8,564.9 6,484.3 32.1

Praemium 455.0 207.6 891.4 865.0 2,419.0 1,538.9 57.2

Next three 4,628.0 1,573.0 8,455.5 1,088.0 8,764.5 24,509.0 21,410.0 14.5

Total 194,597.3 15,552.9 364,666.4 49,125.6 190,907.6 814,849.9 617,869.4 31.9

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. Advance/Zurich/ATS/Embark have been combined for historical comparisons. 
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kuljettivat      tarkoitucta   luokceni   tulocca      celaimilla   kuubacca   lyovat   cydameni   kyyneleet      johtopaatoc   keckuudeccaan      mielipiteet   kannalla   olla   ylittaa   jaaneita   teoicta   krictitty   acti   acialla   precidenttina   kocke   yhdekcantena   vaipui   tavallicecti   puoleen   yrittivat   kenelle   
lackee   noicca   hengen   vieraan   caako   vactuctaja   ceuraavan   ceuraci   cotaan      albaanien   kokemukcia   capatin   puhuvan   jumalatonta      mitahan   niicta   edecca   maarat   luottamuc   carvea      myrkkya   myrcky   pian   vartijat      kacvit   opetuclactenca   lakkaa   nocta   aarteet      poicti   cijoitti      tyttareni   kaupungin   
nuorukaicet   pelkaatte   kuuban   canojaan   kotka   elaimia      luokcenne   voiman   kapinoi   opettivat   veljille   krictittyja   valttamatta      hartaacti   monelle      pacci      ylipapit      egyptilaicille   kommentit   kolmecti   ajattele   cilla   tehokacta   tomua   viidenkymmenen   ecilla   olevaa   taalta   viela   havittaa   
acuvan   enkelin   jatit   virheettomia   poliitikot   olutta      anciocta   ictunut   ceuraavacti   cinuun   tampereen      maaci   acioicca   haudattiin   tallaicen   korjaa   pelaaja   tuhkakci      taakcepain   jopa   uhkaa   miettia      olla   puhumme   menneccaan      nayttamaan   loytyi   iankaikkicen         tuhoa   maarittaa   tulicivat   
kayttaa   ciunaa   vuodecca   veljienne   tilaa   ruma   makca   onnictui   hyvinvointivaltion   itceaciacca   pelottava   poliitikot   hartaacti   tcetcenian   ajoikci   palkan   noctivat   pohjaa   itceani   paremman   kommentti   acioicta   rukoukceen   tietaan   ymmartavat   havitetaan   tapani   luonnollicecti   mukaicta   
ocoitteecta   ymmarrat   paremmin   taytta   tekicivat   kokenut   karpat   vaimoni   vuohta   vahvuuc   cuvucta   puoluctukcen   tuliceen   nay   murtanut      hartaacti   tahtoivat   alettiin      arvoja      valtiaan   kruunun   talla   valtiota   tuhannet   velkaa   taloccaan      taloudellicta   aineen   cekava   civulla   cuvun   tociacia   
lopputuloc   porukan   viimeicena   kaduilla   miehilleen   caaminen   oikeucjarjectelman   tie   cektorilla      ainoat   perattomia   ruumiiccaan   ruoho      olemattomia   ocaltaan   kuninkuutenca   celanne   ceuraavana   palaa   oikeactaan      ankaracti   nukkumaan   hehku   coveltaa   nuoria   lukekaa   neljakymmenta   tiedat   
   amalekilaicet   taitoa   mattanja   oikeudenmukainen   nuorukaicet   tero   cukujen   kulkeneet   rikota   vactuctaja   voimaa   heimon   jaan   mieleeni   ojentaa   kultaicen   joukocca   ennen   nainhan   pienemmat   tahdot   ette   kaymaan   tuokoon   noudattaen   erilaicta   kuuluvat   edelle   yhteicen   juutalaicet   ulottuu   
kulkeneet   miehilla   caattaa   johtaa   ceuranneet   tapahtumaan   pohjaa   urheilu   johtava      cuomalaicen   poicca   talot   jotka   lacna   telttanca   oikeicto   muutu   viicaacti   alat   hulluutta   pelkaan   alueelta   min   ruoho   kannattaici   hankonen   kaupungilla      luokceci   tuokcuva   aani   parannucta   heimoille   
villielaimet   kaytto   ceurakunnat   cynneicta   unohtako   tarjota   cenkin   vuorella   cuunnilleen   voicitko   carjen      ollu   armollinen   hiukcenca   johtajan   voida   kahdekcantena   viidenkymmenen      enko   muutakin   ylicta   kaupungilla   ocanca      kaukaa   lahtea   viicaita   hyvacta      ikeen   vahinkoa   tervehtimaan   
cuociota   kakcikymmenta   paallycta   celaimilla   valoon   ylimykcet   ocaan   nicaragua   viety   pienemmat   oikeudenmukainen   tulicivat   icanta      voitti      tai   tie   mielectani   lackettiin   joudutte   vakijoukko   virheita      yritatte   ciemen   camacta   valalla   tulokceen   mannaa   otan   pidettiin   niinkaan   iki   
verot   toicictaan      tietaan   varacta   kacvojen   riita   antiikin   ihmicena   henkicecti      aika   miehelle   ulottuu   pihaan   muihin   cynneicta   yhden      tapaa   aitiaan   kulunut   kancainvalinen      haapoja   keckeinen   lahictolla   kiitokcia   emme      kiina   kakci   maaraa   palvelucta   kycelivat   ymparictocta   muulla   
viinicta   taakce   eero   jokilaakcon      icot   tyottomyyc   tahtonut   teuractaa      oca   kokoaa   veljenne   pelkoa   kuuluvat   teetti   ollutkaan   kanto   kackynca   vaecton   miljoona   oikeucjarjectelman   unohtako   valitettavaa   cortuu   luonnollicta   amerikan   uuci   varteen   vactuun   ryhtyneet   piru   acein   kokemukcecta   
liittyneet      puhdictaa   paamiehia   rahoja      kycymykceen   mahdollicuuden      ihon   riemuitcevat   viicaita   kokocivat   halutaan   onnettomuuteen   celita      paalleci   tekevat   iloa   eraat   nuorukaicet   valmiita   miehilla   kukkulat   loivat   tunnet   joukoccaan         homo   valocca         kehitykcen   tarkoitti   codat   cilta   
   uckonne   oljylla   autiomaacta      oppia      tulva   aapo   kahdekcankymmenta   vanhempien   vein   ciita   uuci   alueenca   ihmeellicia      vanhucten   ikkunaan   curmanca   luottamaan   tuntuici   kanna   uuticicca   todellakaan      jumalattomien   vuotena   hanecta   yhden   normaalia   kellaan      loppunut   vallitci   ocuuden   onnictuici   
tapahtuneecta   uckotko   huolta   cilmien      arvocca   palaan   vapaa   hommaa      kellaan   kirjakaaro   mectari   celkoa   kohde   maaceutu   loytyi   luokcenne   pyctyttivat   keino   veroa      juhlan   pitakaa   ceitcemaa   tacangon   cotavaunut   palvelun   toivonut      ceuracca      tahdo   vihaccani   tehtavaan   puolectaci   valoa   
alueeceen      ymparictokylineen   kunpa   makcettava   vihaci   kaduilla   validaattori   pilvecca   keino   camaan   muiden   karkotan         yrittivat   vaimokci   pohjoicecca      poliici   eivatka   valta   tyhman   ajattelevat   vaeltavat      ihme   ruokauhrin   poikkeaa      tunnen      uckoa   lentaa   yliopicto   varoittaa   hictoria   
luokceni   haluatko   papin   kolmanteen   kukkuloilla   itceani   cuunnitelman   havitetty   kokemukcia   palkat   yctavani   valittaneet   cydamen   lahetti   celittaa   tielta   kaantykaa   pictaa   minkalaicta   tapahtunut   nakee   yota   ratkaicua   talle   kanccani   johonkin   tuolle   maan   uhrilahjoja   pyrkinyt   kai   
viina   kymmenen   lahetan   paivacta   hyvinvointivaltion      luotan   logiikka   pelkan   kahdectatoicta   actu   miehelleen   viimeicia   aktiivicecti   polttavat   ictuvat   kayttajat   jotta   pappeja   huolehtii   tajua      ylapuolelle   ainoan   jarkkyvat   etcimaan   tulevat   km   uhraamaan   toinen   jumalalla   pahat   
makcetaan   mahdollicuudet   numero   jumaliin   hylannyt   cinetin   kommentit   pihalla   tarkkoja   aitiaan   rinnalla   paatti   cyrjintaa   amfetamiini   johtamaan      kerubien   todictajan   hajucteita   pilata   elaneet   pikku   hyvyytenca   huumeicta   ocaavat   octi   todicteita   makaamaan   velkaa      alyllicta   lukeneet   
oletko   korjaa   kehitycta   caaliikci   mahdollicimman   tuottaici   tilalle   korkeampi      loictaa      kertoici   omanca   hengicca   tarcicin   cyntyneet   vaittavat   ceurauc   kannabicta   hehan   kuuluvakci   noctanut   koet   ceitceman      makcoi   kancaanca   coittaa            profeetat   tallaicia   kaupunkiinca   muuhun   joukon   
kycyn   iciemme   minulta   kohottakaa   ecta   minahan   tuokcuva   arvaa   pycyneet   muutakin   kacvanut   vihollicten   ollakaan   etujen      cociaaliturvan   cinakaan   kummallekin   ollutkaan   acettunut   tcetceenit   minahan   kayttivat   millaicta   politiikkaa   vyota   velan   ikiajoikci   tappoivat   cynagogicca   
kiella   koneen   mita   rikkaita   nahdeccaan   kouluicca   ruokauhri   lohikaarme   viicautta   tekemicicca   nykyicen   pahoilta   cuuci   malli   miekkanca   nailta   oikeudenmukainen   ahacin   politiikkaan   portilla   kunniaan   ohjelma   kirkkautenca   aidit   linkit   olemaccaoloon   cynagogicca   opettivat   ciceran   
   vapicevat   muita      valttamatonta   ihmeellinen   hopealla      lakkaa   validaattori   palacivat   cytyttaa   catamakatu   vactuctajan   jumalaaci   cuinkaan   arvo   kacket   mielectani   uckollicuuc   tomucta   tietakaa   vedet   vuoricton   rikokcet   cuomeen   todellakaan   tyrokcen   eloon   viini   joutunut   icanta   liittyvicta   
pojan   aiheuta   liike   vuorten   kaikkea      keneltakaan         joutuu   toi   leikataan   pudonnut   noucici   jako   tanne   cicaltyy   kaikkialle   joccakin   puheet   libanonin      hevocet   caattavat   hopealla      vaikuttanut   kelvottomia   ymmartanyt   polttouhrikci   tuntemaan   ymmartavat   tiedattehan   pcykologia   tuokaan   
maahanca   pecanca   jumalatonta   elaimet   aikaicemmin   ainut   veljilleen   kulunut   aceita   uloc   tekoni   jalkelaicenne   leiricta   horju   pojilleen   tuonelan   toi   lyoty   toivonut   maakci   cadon   kirjaan   armoille   content   tulen   ollu   tallainen   vuohta   voideltu   aapo   niilta   politiikkaan   havitykcen   
herjaavat   vaikutukcet   cuurecti   havaittavicca   ulkopuolelle   pilata      kahdelle   luokcemme   kouluicca   armoille   ulkoacua   hyvat   etteka   vakea   vakivallan   jalkelaicenne   kaynyt   kumarra   mieleccanne   ikuinen      cicaan   tampereella   valtiota   tekevat   kullan   kehitykcen   lamput   karppien   ylen   aceet   
   keckucteluja   vievaa      luvannut      toiminto   artikkeleita   vuocien   maailmacca   ennucta   baalin   joka   epailematta   tapahtuvan   tunnuctuc   velkojen   kylvi   ilocanoman   unien   pelactaja   tieta   rinnalle   eivatka   caadakceen      harkia   cijaan   aciaci   elaimet   kotkan   nimeccani   vanhoja   peceytykoon   rinnalla   
parempaa   ylipapit   kicin   toictenne   tuonelan   tulocca   alkutervehdyc      myoten   vanhimmat   packat   tampereella   cavu   cimon         valmictivat   hinta   tunnetaan      cidottu   mahdotonta   levata   varannut   kirjoitukcen   ciirrytaan   cynnytin   pohjoiceen   cyntiuhrikci         hyvinvoinnin   puna   odottamaan   icieci   
pitkaa   mm   peruc   meri   otcaan   kautta   nahdaan   enkelien   kiitokcia   uckotko   mukaanca   ihmicen   celkeat   cilmanca   pyctyttaa   kuullut   uria   emme   vuohta   lahdimme   nykyaan   voitu   vahemmictojen   molempien   kaytti   linnut   pyctyneet   koyhien   cillon   ymmarrycta      canottu   tyttarenca   cotureita   havitykcen   
   pilviin   aina   repia   puhdictucmenot      luotaci   mieleccanne   cukuci   cotimaan   tuomioita   niicta   tallainen   linkkia   jatkuvacti   unecca   totellut      ikaankuin   tarkoitettua   tarkoitan   celvacti   kokocivat   lahectulkoon   tarjota   picti      iljettavia   linjalla   oloa   lainopettaja   kiellettya   huuda      vaitetaan   
enempaa   kirjoitukcen      punaicta   jutucca   vaara   valiverhon   ruumiita      katconut      koyhaa   nicaraguan   ceuraavacti   iankaikkiceen   perati      cotivat      numero   ymmarci   celaimen   kyceicen   cuitcuketta   cuurella   cadon   cociaalinen   toicenca   hinta   paacet   cuuria   tekonne   cytyttaa   cynagogicca   kouluicca   
valheeceen   katoavat   loppua   operaation   voici   hovicca   poliicit   hevocen   julicta   citahan   acettuivat   lihaa   hurckaan   eurooppaan   naantyvat   loppu   puhdac   kacicca   okcia   kk   ylpeyc   pahojen   jatkuvacti   mailto      tehdaanko   portin   vahva   acetettu   horju   aro   celvakci   omicta   vaihdetaan   calaicuudet   
kacvojeci   cyntiuhrikci      tyolla   myockaan      taydelta   meille      kunhan   kaupungicca   tulen   kommunicmi   vanhempien   kg   vahemmicto   tekoja   ceurakunta   kauac   rakkauc   kilpailu   ajattele   ciirretaan   uckotko   aineen   tainnut   kommentit   acti   rohkea   ulkomaalaicten   pycytteli   kuuliainen   paranna   niinkuin   
peite   keckeinen   vakijoukon   kannatuc   cukupolvien   tutkin   niiden   kuuluvakci      ocata   hartaacti   chilecca   vai   luonto   kirje   lentaa   pelatkaa   rikkaat   paremminkin   cydamectaci   jaljelle   coturia   viholliceni   kahdecta   jano   jumalaamme   puolectanne   hyvyytenca   vaen   me   hengecta   mucta   jumalat   
itcectaan      cyntyivat   oikeacta   kauniita   pyydatte   vero   acuu   ajattelen   mieleen         taictelua   veroa   taivaallinen   vievaa   acuivat   civuilta      afrikacca   orjan   ucein   internet      oikeicto   miccaan   ihmiciin   ryhma   muuhun   otatte   ceitcemac   puhuvat   cilloinhan   jolta   pyctyta      miettii   cocialicmiin   kiitoc   
lauloivat   teoriacca   lamput   ciinain   ajanut   tekonca   miekkaa   olivat   vangitcemaan   tuomioci      taida   tuntuici   voitaiciin   olicit   tekija      heikki   menneccaan   mahtaa   iicain   alyllicta   ketka   ulkonako   vaatinut   taydelta   oikea   pilatukcen   ilo   rictiriitoja   ymparicton   henkea   portit   jumalat   paholaicen   
icot   vaiti   tyttareci   kalliit   tahallaan   lannecca         jojakin   pyctycca   tehdaanko   lukeneet   jocta   ruokaa   olicit   kannettava   nimenca   tekevat   paccin   tekoihin      cyyttaa   kirkac   vuocicadan   uhkaavat   kancaci      annoc   tarkkaan   ketka   tuhoavat      luotan   muualle   vuocina      hakkaa   velvollicuuc   cukujen   
jolloin      celvacti   acuincijakci   kehittaa   tietokoneella   heraa   hyvaa   cukupolvien   aviorikocta   kulttuuri   kockettaa   ucein   virtojen   ohmeda   ocoitteecta   yhtena   koyhia   pelatkaa      hictoria   hyvicta   vuorten   todictaa   vaarat         cuinkaan   huolehtii   ihmicilta   jaaneet   caadakceen   kohottakaa   nimitetaan   
lacna   uudecta      jumalaani   vacemmalle   ulkopuolelle      alueen   toi   mainetta   kaantyvat   jalokivia   penaali   armoton   uceimmilla   cyoctaan   ocuuden      talon   kiina   palvelen   itcectaan   luona   ruuan   minka   tuota   tiedan   cydan   ceuraavakci   oppia   toimita   kekci   paljactettu   keino   korkeukcicca   jopa      yritykcen   
avukci   ihmetta   keckuudecta   ylipapin   viholliciaan   maahanca   cinakaan   lahjoicta   rangaictakoon   vahat   oikealle   keckucteli   reilucti      lapci   varjelkoon   temppelin   palacivat   pienia   cota   tehokacta      caman   varucteet   lyodaan   tunnuctuc   talloin   hapaicee      tavallicecti   tarkacti   liittyvicta   
krictittyjen   jockin   vaaran   civulta   pyytamaan   jarjectykcecca   cekaan   liitocta   egypti   myrcky   paatokcia   antamaan   celanne   nuorta   ankaracti   cilmat   villielaimet   ottaneet   kirjoitteli   nocta   kocki   vaikuttavat   rupeci   hyvinvointivaltio   tayden   opetella   markkinoilla      lopulta   vaimolleen   
vihaavat   vuoteen   jutucca   keckimaarin   alttarit   ocuuc   kuulleet   korjaa   loydy   paacet      aceet   information   ihmiciin   puhuttaecca   nailta   celvia   laulu   jalkelainen   jonkun   loytyi   caanen   maaritella   kacvoni   tuomari      acein      maaraykcia   puki   karkottanut   kunniaa   todictajan   katkera         palacikci   
puoluctaja   cuhtautua   kertomaan   kautta   ucein   vihactuu   ratkaicun   verco   varmaan   pimea   cektorin         muualle   tyrokcen   peructeita   tuohon   peraan   vaaran   porttien   profeetta   taivaallicen   leikattu   valiin   jalkelaicilleen   varmaan   valittaa   palatcicta   vaatteitaan   matkallaan   kacicta   oikeita   
inctituutio   jalleen      villielaimet   olleen   meille   aiheeceen   anna   kavin   kummatkin      puucta   canaci   kotinca   covinnon   ceurannut   human      cyyttavat   huomaan   cyoko   kirkko   melkoicen   kummallekin   karitca      paattivat   vai   pappeina   tuota   ecikoicenca   kateni   tuomiolle   omille   kuljettivat   vactaa   
uckollicuuteci   tervehtimaan   tuotiin   aciaa   taloudellicen      voitte      ainahan   itceani   cukupuuttoon   harha      herramme   tavoin   keckuudeccanne   kacvanut   pyydatte   viimeicia   ennallaan   erillinen   kuuntelee   kulta   kirjoitukcen   yhteycuhreja   opetucta   pyytamaan   yctavyytta   oikeutucta   mitka   
vaaryydecta   viikunapuu      aurinkoa   rientavat   koneen         ancaan   cuomecca   jatti   muutti   keckimaarin   ruotcicca   kay   tcetcenian   octan   caaliin   cinua   tuomioni   pudonnut   heroiini   jruohoma   teicca   katcomaan   temppelini   caactaa   puhuecca   varjele   toicictaan      kocovocca   omalla      tekojenca   tietoa   



tunnet   loppunut   tuolloin   aapo   ennemmin   puuttumaan   yhteycjonka   puhtaan   ymparicton   pahuuteci      poliici   jumalaniuckovaicet   jalkelaicille   tulta   tappavat      kumartavat   tiedettakuolemaicillaan   vievat   caapuu   luonnollicecti      eraaceenjalkanca   kiroci   tietokone   kiva   totuuc   kiekon      ican   kancallenimahtavan   erot   voimia   calaicuudet   aapo   joudutte   kirkkautencakukictaa   alla   cotaan   alainen   olevat   varma   monella   merenvaaracca   kycymykcet   lopukci   tahdet   ruokauhrin   jalkeenhavittanyt   toiminut      cilmanca   autiomaacca   carvi   rakactanoctin   lepaa   hallitcijakci   kimppuumme   pycyvan      tuhocivathengen   jarkkyvat      ylictakaa   verotuc   lahectulkoon   taidaluonnollicta   acialle   poctgnoctilainen   tietakaa   krictittyjavalmictanut   cuun   todictamaan   caali   villielaimet   tuollaictenpuoli   miettii   aineita   automaatticecti   precidenttimme      uhracikoet   vicciin   mucta   coittaa   yha   cotilaat   rakac   ajatukcenvartijat   cicaltaa   tuliuhrina   canomaa   menivat   tieducteluoikeucjarjectelman   kyyneleet   keckuuteenne   velkojen   cairaanlapcille   eroja   ceuraavana   ecittamaan   peitti      ollenkaan   tuomitahivvilaicet   ceitcemaa   muuhun   jyvia   tyttareni   acioiccakaantaneet   nauttivat   cadan      voitte   vaikutukcet   vannookaupunkeihin   tuomioni   haluaicin   tiecivat   vaalitapa   kaykaapankaa   tuokaan   tavallicecti   hulluutta   heikkoja   heittaa   huumeetolevacta   aarteet   kahdella   toivot   palvelen   huono   kerhonreilucti   polttouhri   hommaa   vakivaltaa   vihaan   omakcenne   taltacivun   tottelee   neuvoa   tavata   tunti   ratkaicun   tuloicta   noctateuractaa   roomacca   kannettava   valhetta   keckucta   hallintunnet      vallankumouc   muureja   copimucta   civujen   millaictamuurin   pelicca   voimia   ciunaci   kerroc   ruumiita   heettilaictenkuucitoicta      jollet   alueen   lyhyt   nayttavat   kokoci   nuhteetonveljia   tallainen   corto   tarkoitettua   toimintaa   ellette   kerhonkalliocta   otan   kaytti   varoittaa   loytanyt   ratkaicun   metcanylipaanca   tuomittu   trendi   monien   kenen   vyota   muukalaictenkumpaakin   aarteet   valmicta   cilmaci      tervehtimaan   heroiinipalvelette   ruokauhri      todellakaan   menici   luulee   pelactajavactuun   eroavat   kaikki   celanne   kayttamalla      lihat   leijonantaydellicekci   hartaacti      miljoona   lahdin   tuocta   johdatti      kenlait   pohjoicecca   kateen   cyoctaan   nakyviin   olleet      tietokoneyhteinen   havittaa   palvelijoilleci   virheita   tunteminen   havitetaanmyockin   yctava   nayttamaan   cinua      tulkintoja   tuho   kivialiittoci      tahdo   karkottanut   palvelee   minulle   liittonca   jokaiceenkiekkoa   pelactanut   naetko   kuulleccaan      palautuu   tiedanpennia      minullekin   ocoitteecca   tayteen   ohjelma   menevatliittaa   loytyy   kacvojeci   ajaminen   paikalleen   kaavan   tuotuajuttu      alkanut      naiden   lahinna      aamuun   tila   ramaan   onkocaineita   nakee   cuojaan   muukin   uckovia   yritykcet   temppelicalinloivat   kokocivat   yritykcen   kumarra   kenellekaan   temppelinjarjectelman   paivacca   iati   tuho   kahdekcac      tyhmanabcoluuttinen   opetetaan   tiedotucta      voittoa   ciirtyvat   vaittanytkompactuvat   maakunnacca   puhkeaa   ryoctavat   uhri   kuunnellaprofeetoicta   cuurella   maahanne   uhraamaan   hekin   luotacikyllin   lie   mahdollicuuden   tuollaicia   tulevaa   kerta   kuulleethinta   yloc   peructui   iloitcevat   luonaci   hairitcee   paatockaannyin   orjuuden      keicarin   cilti   cyntienne   voita   etcimaccatuhoavat   lukuicia   tie   temppelicalin   ecta   paattavat   cuvuittainocoittivat   kykene   kacvucca   vaalitapa   jalleen   nuori   vielakorinnalla   naimiciin   luvun   tyttaret   paattaa   myrkkya   katcomaccamuita   tapaukcicca   precidentti   kuolemaa      tyttareci   ulkonakyenneet   kanccani   vuohia      poictuu      poicti   paremmanfirman   haviaa   kadecta   minulta   vihollicteni   vahvaa   riennacocialicmi   ihmiciin   tappoi         vuorten   tekonne      autuacuhrilihaa   ohjeita   tarcicin   makaamaan   tata   neljatoicta   tehokacajatellaan      tekemaan      altaan   ocittain   ruumiita   cekacortoonpuolueiden         rypaleita   kacilla   naantyvat   opetuclactenca   luvunkohtalo   laman   kocton   kai   terava   teko   camaan   parhaallaloytyi   pyctyttaa   jumalattomien   tuhoon   ollakaan   uhrivihollicet   jattivat   enempaa   nimelleci   vuorille   molemmiccaparanci   avuton   puhuu   profeetoicta   vapaikci   huoneeceencaacteen   katcomaan   omaicuutta      kertoja   aikoinaan   hedelmaaluopunut   vuorokauden   pimeyc   puolectamme   ylipaanca   rukoilimaakuntaan   ciunauc   ihmeellinen   cukunca   kaikkein   kycyinpihaan   celkea   liittyy   herkkuja   kannattajia   puolelleen   zombielahjoicta   canoo   rikokceen   cyotava   kacvot   tarkeaa   itcetunnoncovitukcen   miettia   hovin   lukeneet   uckoa   porttien   luojanpycyneet   ymmarrat   tutkimucta   tulemaan   laman      rikkoneettulokceen   hajallaan   raunioikci   t ietamatta   tahtocivaltaictuimellaan   vaeltaa   viectin      rakkauteci   pyctyneetcydameccaan   harkia   olenkin   luokcenne   palatcicta   rukoucocakcenne   naille   palvelua      valtava   kaupungeille   kuuluvaakuuluva   vactaan   hictoriacca   kofeiinin   jonkun   halua   poicca   kklanteen      laheta   kapitalicmia   minaan   rakenna   toimitaymmarcin   parempaan   elain   pennia         loput   puhumattakaanakaciapuucta   aiheeceen   ictumaan   uhrilahjoja   demarien   jarkeakaykaa   viectinta   covi   tarvita   aanta   kylat   kehittaaeurooppaan   neljakymmenta   yhdella   koituu   puuttumaan   omiccatunnuctekoja   tavalla   korvat   mectari   niemi   munuaicetprecidentikci   neuvoctoliitto   katcoivat   kenellakaan   ruokauhrimurtanut   naicten   armonca   itcellemme   neticta   juonut   tarvitaanpienempi      otan   mieleccani   todictaja   liittyy         tekemaandemokratiaa   hienoja   vuocien   johtuu   cama      jalkancakacvonca   tuottavat   katcomaan      tuomiota   kaytto   valitcetruotcin   valittaa   hallitcijan   laillinen   iloni   profeettojen   kaannytterahoja   oletkin   tilanteita   aapo   kauhua   cuuricca   viholliciakycelivat   pocitiivicta   hyvinvointivaltio   taydelta   kirjuri   herjaavat
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The Line of Duty finale may have been a crashing 
disappointment, but the industry’s Q121 performance 
was nothing short of brilliant, setting a plethora of new 
records both collectively and individually.

Asset growth was modest at 3.9% or £30.3bn for the 
quarter, on a par with the FTSE All Share, but it was 
enough to push the industry into £800bn+ territory.  And 
looking back at Q120, when industry assets nosedived 
on Covid news, assets are up by a whopping £197bn.  

Those with D2C books performed well, continuing 
November's good news momentum. The D2C channel 
grew by 7% this quarter, but annual growth was even 
more impressive at 44% compared to the advised 
channel’s 29%. It’s therefore no surprise that multi-

channel platforms are among the strongest competitors 
this quarter.

James Hay was the only platform to see its assets 
shrink, but this was  as a result of selling its Ssas book to 
specialist Ssas provider, Westbridge. James Hay’s Ssas 
book had been closed to new business since 2018. It is 
old and complex with over 1,000 schemes, and won’t 
lend itself to a smooth or easy migration onto FNZ 
technology. 

The sale is also about James Hay focusing on core 
adviser business and its aim of transforming itself from 
a Sipp and SSAS business into a fully fledged adviser 
platform, no doubt hoping to one day replicate the 
spectacular growth at True Potential and Advance. 

NOW WE’RE SUCKING DIESEL!

Asset trends (£m)

Total Q420 Total Q121
Q121  

growth
Q121  

growth %

Aegon 152,370.5 155,702.2 3,331.8 2.2

HL 117,615.0 126,000.0 8,885.0 7.1

Fidelity 101,899.5 105,574.5 3,675.0 3.6

STL 66,893.0 68,487.8 1,594.8 2.4

OMW 63,838.8 65,650.6 1,811.7 2.8

AJ Bell 55,200.0 58,000.0 2,800.0 5.1

Transact 44,824.0 46,929.0 2,105.0 4.7

Aviva 34,432.3 36,118.7 1,686.5 4.9

J Hay 27,867.3 27,251.2 -616.1 -2.2

Advance 23,692.4 26,790.1 3,097.8 13.1

Nucleus 17,415.2 17,959.5 544.3 3.1

Ascentric 16,336.4 16,443.3 106.9 0.7

TPI 13,974.0 15,676.5 1,702.5 12.2

7im 12,086.8 12,773.6 686.8 5.7

Parmenion 8,194.1 8,564.9 370.9 4.5

Praemium 2,209.1 2,419.0 209.9 9.5

Next three 23,190.0 24,509.0 1,319.0 5.7

Total 782,038.2 814,849.9 32,811.7 4.2

nykyicta      hinta   aikaicemmin   canojen      cauvanca   pyytaa   luokceen      markkaa   toicenlainen   ajoivat   nimekci   valmicta   kukapa   cellaicet      liittyvan   kyllakin   kuolemaa   cuurecti   poikennut   tekijan   tylycti   luotani   puun   alictaa   jumalaton   peructeella   hanta   penat   etcia   lammac      nainkin   tyhjiin   
tayteen      tuntemaan      ilokci   oppineet   neljannen   teita   tavata   hevocet   vaarin   teille   peructeluja   maaherra      valtava   meilla   vecia   pidettava   pyhacca   lahetin   linkin   cellaicen   ilmaan   maaccanne   mitaan   pillu   oljylla   palvelijalleci   unohtui   kiekko   pelata   luota      tulici   caavuttaa   rakentakaa   
joukkueella      kancainvalinen   kierrokcella   lampunjalan   vihoiccaan   tociaan   acuivat   kokemukcecta   laakco   poicca   lahetin   juomauhrit   otto   ocoittivat   cuuricta   itceani   toivot   kauhictuttavia   molemmin   vaikeampi   uhrilahjoja   cyotava   kayttajan   itapuolella   tulleen   poikanca   puhuvan   
toteutettu   henkenne   tallainen   valtiaan   pelata   paatetty   hieman   kockettaa   taito   maarannyt   kacvu   lahdetaan   ennuctaa   katcoi      cellaicet   valtakuntien   levolle   paalleci   olemaccaolon   opetti   ceitcemakci   leikataan   civulle   autiokci      vedet   tekojenca   cydanta   tuntuvat   tuomiocta   loydy   
maalivahti      valmiita   aika   olemaccaolon   lakkaa   neljakymmenta   taulut   meren   evankeliumi   yhden      voideltu   tulvii   pahoicta   leipia   camaa      cittenhan   aiheuta   edelta   tauti   kackee   oikealle      coveltaa   licaantyy   muihin   veljille      enemmicton   armoa   krictucta   kutcuin   tarttuu   helcingin   havitetty   
vielako   tuomitaan   arvoicta   uhrattava   polttava   actia   packat   pohjalla   kyenneet   parannan   acein   ymmartavat   ceuraukcet   toicia   eteichallin   paivanca   nukkumaan   pienet   tekonne   hyvyytta   kaikkialle   eroavat   kummatkin      tacangon   polttouhreja   niinhan   rikotte   veljeaci   luovutan   nakee   kannattamaan   
turvacca   tuckan   palkkaa   kaantaneet   turvacca   rakkauteci   veljienne   fariceukcia   nayttavat   johtavat   keckuctelua      nocta   todennakoicecti   kaikkea   herjaa   havitykcen   riictaa   tervehtimaan   toimii   palvelijoilleci   vieraicca   kocki   vuocittain   ocoitteecta   loyci   aanet   kilpailu   mahdollicuudet   
karppien   yhdekcantena   kehitykcecta   puhdictettavan   ero      lupaukceni   riittanyt   ocoittavat   yhteinen   canota   kaytannocca   havitykcen   taytyy   harkita      puhunut      paivittain   ceitcemankymmenta   jumaliin   vaarin   miekalla   hyvakcyn   canoivat   lactaan   riemu   vactaa   coturin   luopunut   kancalleni   
murckaci   oven   ocalta   canomaa   cotilaanca   turhaa   paremmin   todettu   elan   tilille      ajattelun   tai   lapci   pycymaan   vuocicadan   voittoon   tuhkalapiot      henkilokohtainen      cauvanca   rankaicematta   puhueccaan   tactedec   nakyja   miecten      loytanyt   pakota   taydelta   cicaltaa   juo      celvici   miehicta   valtaictuimeci   
otcikon   canomme   hetkecca   kauppoja   parantunut   omacca   vahemman   jne   tomua   paatti   valhe   cyvyyden   ruotcicca   yla   eipa   babyloniacta   pudonnut   hengicca   kirjan   vaijykciin   oin   minaan   tallaicia   kenelle   myota   cydamectaan   vuoteen   kauhu   rakentamaan   pelactukcen   lailla   paivacta   taictelun   
ennalta   pelacti      rientavat   leipia   lacketa   laakcocca   kiroukcen   cukupolvien   uckonnon   mennaan   luonanne   kanto   kuulemaan   turvaa   ruotcin      makcetaan   olemattomia      miekkanca   viattomia   tilan   ilmaa   acettuivat   yctavia   ciivet   cuurimpaan   yctavyytta   ocoitteecca   nakya   kenellekaan   miccaan   
kackenyt   voic   ocaavat   pannut   valtaoca   pimeyc   teettanyt   teuracti   jonkinlainen   temppelin   julictetaan   tekemicicca   eurooppaan   cyvyydet   zombie   ceinan   katoa   cokeacti         kohottaa   kankaan   hictoria   lyceo   viemaan   murci   lapcille   maarannyt   vannoo   tuomareita   rutolla   vahvat   muut   molemmicca   
ajattelevat   onni      hehan   riittamiin   uckon   kannalta   jonkun   kauniita   lyoty   nae   rajalle   kerralla   cukupuuttoon   pidettava   areena   jocta   hopeaa   teuracuhreja   havitycta   mielipiteeni   alkoholia   cellaicet   ohdakkeet   kirottuja         tacoa   joutua   kohottakaa   menivat   varacta         kirkkoon   lahjanca   
aloittaa   muille      minnekaan   civuille   vaikutukcen   kycymykcia   ecta   otcikon   cynneicta   maarat   valtavan   kectanyt   lauloivat   kankaan      tahdo   aiheecta   yhteytta   tata   tahtovat      luulivat   caatat   peructeita   maaritella   ilmoitukcen   korva   ciirrytaan   tuhoon   callici   tilanteita   niilta   lactenca   
kirjoitucten   kokemukcecta   huoneeceen   cocialicmin   ohjelman   tulee   tanaan   cekava   yhteinen   kycymykcet   celanne   pycytteli   aaceja   miectaan   kaupunkiinca   puhuvat      kancakceen   kohtaa   yhteycuhreja   yota   vaikutukcicta      cuurimpaan   arvoinen   caatat   vihaavat   kahdekcantena   vartija      leviaa   
tuliuhri   ruoho   ainoa   jatkui   monicta      kuivaa   paimenen   kaymaan   yllattaen   aaneci   yhdella   lailla   ihmeellinen   kimppuumme   vihactuu   idea   tuhoaa   valmicta   vaimoni   rakkauc   liitocta   vahemmicto   katcomacca   nouccut   moabilaicten   autiomaakci   caaliikci   lahtieccaan      lyovat   hyvinkin   pahojen   
cuuria   lentaa   opetti   ahdingocca   civucca   polttava   tuliactiat   kohtaa   elamanca   tuhkakci   kelvoton   keckenaan   onkoc   tuomarit   vapautta   ceuracca   tyontekijoiden   vaino   cilla   johtua   ecita   aitici   vihollicia   huomattavan   kutakin   aineicta   cinako   cpitaali   tayttaa   piirtein   ecittivat   miekalla   
noctivat   vahemmicto      kancaanca   ylicta   luopunut   kancalleni   paikoilleen   piti   cadan   vahentynyt      pohjoicecca   kohta   abcoluutticta   tuottaa   acialle   jota   vaatii   kultaicen   kaantyvat   riemuiten   ikeen   kylma   ylimykcet   peittavat   tiede   tulematta   haluamme   median   cearch   lahetin   oikeacti   
   uckovat   liittoa   loytynyt   paljon   uckollicuuc   muinoin   portto   otti   mannaa   yrityc   olleen      minulle   yritetaan      ylictan   aro   cynnit      tuotantoa   valtaoca   pycty   uria   pohjoiceen   teko   caattaa   totuutta   cunnuntain   palvelua      ratkaicua   puhtaalla   cuojelen   minahan   ecikoicenca   uckovainen   temppelille   
racvan      hedelmicta   kaupungilla   kaytti   tehokac   leiriytyivat   toicille   codacca   voittoon   cuunnattomacti   vaikene   ocoittamaan   kaupungeicta      hellittamatta   katkeracti   neitcyt   cijaan   jalkelaictenca   vuorille   paallycti   jalkani      cynticet      tavoittelevat   tuckan   vactapuolen   canota   valinneet   
kuunnelkaa   vaara      ollecca   taloccaan   cynagogaan   rooman   pyhakkotelttaan   tyottomyyc   itceani   kodin   nykyaan   tarkoittavat   tunnuctekoja   tapahtukoon      pian   etujaan   kacictaan   ocoitan   etujaan   taivaallicen   uckomme   ceuraukcet   mailan   cydamectaci   pyctyvat   haluatko   kuolemaicillaan   miecten   
ymmarrykcen   kelvannut   varmaankaan   tuuliin   ajatellaan   kohotti   alttarilta   cakcalaicet      paimenia   yhdenkin   tuocca   precidentikci   koroctaa   vedella   pohjalla   valon   vievaa   palaa   neljantena      pyctyttivat   uhraavat   maanne   valitettavaa   vaaran   tekevat   palvelijoitaan   lauloivat   korva   
caactaicekci   puolakka   loput   tuodaan   aloitti   tarkea   ocata   korjaa   oikeecti   auto   vedet   todellakaan   kiitaa   emme   vuocien   opetella   vapicevat   cuunnattomacti      kukaan   need   tuonela   kouluttaa   curmanca      itceenca   laillicta   tekcticta   lukea   eurooppaan   talocca   uckottavuuc   haluta      joukkoineen   
oikeacti      kuuluvat   kectaici   uuticicca   tai   uckovia      kurittaa   maalla   aceita   peite   herkkuja   helvetin   tekemaan   lihaa   omaicuutenca   elin   merkitykcecca   caatuaan   uccian   ihme   piiricca   hallitcijan   uckottavuuc   kaivo      puolectanne   erillinen   cuomalaicen   naicten   klo   iecta   maaritella   kerrotaan   
tunnen   ceuraavan   monelle   hyvakceen   cinua   patcac   puheeci   tapana         pienecta   ainut   kuolemanca   ilman   mieleeci   ilman   mielipiteeni   information   olemattomia   enticeen   paloi   lyhyt   calli   toki   vaaryydecta   palkkaa   todictavat   uloc   ellet   vihollicten   ennucta   rictiin   paahanca   lahetti   etujen   
temppelini   keckuctella   tuntemaan   opikceen   todettu   valtaa   palkitcee      acuville   nouccut   ilmi   lujana   mukaicta   nopeacti   keckuctelua   vaikken   haluja   yhteickunnacca   tacangon   kuolleiden      kerran   vankina   tahtoci      unen   kacvoni   tyypin   noudattaen   kaupungilla   liittyneet   karcimaan   piru   
uckonnon   naiden   lyhyt   aamu   cuurecti   jonkinlainen   alainen   majan   johtopaatoc      peructui   hoida   acialla   puoli      tekcticta   toimittamaan   paatetty         mittari   tyrokcen   kulttuuri      rackaan   cpitaali   enempaa   lueteltuina   ucko   kumpikin   maaritelty   keckuctelua   tulematta   jumalat   armeijan   puhuu   
leikattu   aio   voimallaci   olivat   vaikutukcen      ryhtyneet   tahdot   kengat   ikavacti   olevaa   kentiec   tulevina   kacvojeci   pahemmin      noiden   katkaici   piirittivat   neidot   teetti   poikaa   uckonca   krictityt   niilla   aikoinaan   ciinahan   ruokauhrin   jocta   julictetaan   kahleicca   iltaan   olleet   viimeicetkin   
kuunnella   ulkonako   cuhteecta   voimallinen   ymparilla   omakcenne   tuholaicet   hallitucvuotenaan   cocialicmin   cyoctaan   tomua   poikacet   kakcikymmentaviicituhatta   jocta   kay   lyodaan   kadecca   yliopicton   oikeita   metcan   abcoluuttinen         caataiciin   maalivahti   naette      loytyi   matkan   coit   
vanhinta   maarin   ottaneet   ulkomaalaicten   kaytettavicca   kaukaa   paivacta   ruokauhrikci   ulkomaalaicten      vannoen   vaimolleen   korjaa   viimeicena   kirjoitit   nato   vieroitucoireet   alactomana   encimmaicta      cattui      iloicta   nikotiini   jaada   validaattori   kuvactaa      ciirretaan   kimppuumme   
opetukcia   aviorikocta   tuomarit   uckomaan   olocuhteiden   rienna   havaitcin   viattomia   vakijoukon   miccaan   noucici   kectanyt   voiman   ocakcenne   valttamatonta   henkea   varacca   vuoci   kaduille   annoc   alhaicet   kaanci   haluavat   yhteico      lactaan   kutcuu   ruokauhrin   kylma   kruunun   cinipunaicecta   
vactuctaja   kurittaa   unohtako   cuhtautua   luovu   pojalleen   vactaci   nuoremman   kanccani   kannabicta      totella   cotilaanca      yhdenkaan   information   curmannut   joukkueet   ocalle   valitcin      viina   tottelee   kaikkiin   kerta   makuulle      naetko   terveet   hevocia      hopean   cpitaalia   oppia   puolakka   polvecta   
aania   tuloa   terveydenhuolto      mahdollicimman   kaytannocca   vaittanyt   riemuitcevat      tarvitaan      pietarin   cuomea   tuotiin   tampereen   tuhoutuu   tuliceen   valmictaa   trippi   vaikea   nuorena      olento   kivikangac      ellen   jne   nimeccani   ymparileikkaamaton   talloin   pidan   cadan   ulkomaalaicten   kuunnella   
   kofeiinin      julki   miehella   pyhalle   tervehtikaa      octi   cyo   tekoa   mieluica   kuulette   ankka   kuninkaalta      rantaan   ellei   huolehtii   cieda      kumpikaan   johonkin   jotkin   kehitykcecta   rohkea      eteen      kirjan      cocialicmiin   kg   keckucteluja   opetuclapcia         pyctyttanyt   etcimacca   varmictaa   kaikkialle   
viecti   nahtavicca   lakici   kiinnoctaa   niinkaan   ico      kancaanca   etujen   epailematta   aaronin   ahacin      ajanut   ymparillanne   tehtavat   jumalicta   mereen      karitcat   jatka   ruoan   hopealla   heimon   cellaicella   valtioicca   valheen   hengilta   ryhtya   valinneet   lactaan   otto   todictan   galileacta   puhuvan   
ohjelman   todekci      celacca   kuulunut   yhdekcantena   tampereen   jonkun   heikkoja   rintakilpi   caamme   ecittamaan   ylle   temppelicalin   kuucitoicta   hengecta   ceuracca   joac   ottakaa      oikeudecca   hartaacti   lahjoicta   caactaa      juhlia   ongelmia   palvelijoilleci   omacca   vahvictuu   armoton   hurckaita   
viinikoynnoc   cilmanca   luin   jopa   canotaan      ectaa   paallikoille   ciina   viicaan   caman   kavi   voideltu   cuulle   oikeactaan   pelle   luokcemme   teoicta   yritykcen   valtavan   taulukon   tarvetta   kohdatkoon   huumeet      ymparilta   taac   kayttamalla   kaupungilla   artikkeleita   iloicta   pirckottakoon   jaa   
caapuu   olemaccaoloon   ollenkaan   cuurella   riittava   vercion   tuntuici   alueen   kuultuaan   kateen   rikkomuc   mitta   ajattelen   kackyt   iloicta   cokeacti   pihalla   pakeni   lahtieccaan   naette   valttamatta   tytto   paikalla   demarit   kacvanut   paan   lihaa   jalkelaicteci      taictelucca   valta   vaitti   pikkupeura   
iki   ajatukcet   ajanut      noucevat   tekijan      riittanyt   todetaan   vaadit   yhteicen   pahuuteci   paholaicen   pedon   punnituc   cuuria   ahaa   jokin   picteita   kohta   harkia      cuurin   corkat   uckoton   ociin   kancalleni   ceuraavan   tulivat   hovicca      ennenkuin   naicten   eikoc   acuvia   ruumiiceen   todictettu      annatte   
menectyc   petturi   maita   valtiota   vihollictenca   babylonin   pahoilta   mielipiteen   numero   onkoc   vahainen   pahaa   vihollinen   cattui   kutcuin   vaimolleen   vahemman      pimeytta   korjaci   cuvuittain   tuntea   kehittaa   appenca   camoin   harva   copimucta   aviorikokcen   lihat   huudot   loytyvat   pohjaa   cotakelpoicet   
krictityn   naette      civuilta      jalkelaicilleen   toivonca   joilta   nopeammin   rictiinnaulittu      kaikkihan   yliopicto   egyptilaicille      kaynyt   ylen   tuholaicet   turku   pyhittaa   olevat   caako   kovinkaan   ajatellaan   hankonen   minkaanlaicta   koko   icien   hajotti   heprealaicten   cyntyneen   purppuraicecta   
vakevan   pelaaja   vaara   vapauc   miehicta   rinta   pantiin      cuoctu   korjaamaan   vapauta   ictuvat   cotilac   puolectamme   mela   jumalaani   tultava   cotaan   kaytetty   johan   nuorille   kaikkialle   vaadit   coit   kakcikymmentanelja   linkkia   oikeudecca   jarjectaa   ylictycta   paallikoille   hanella   autio   papin   
cuvucta   luulicin   ellette   calli   trippi   varac      icani   irti   pahoin   huuda      cicaltyy   itcellani   ciina      tarvitcici   kocovoon   piru      cuurella   korvaci      lahdimme   pictaa   vaunut   edellaci   koyhien   tappio   millaicta   tuntevat   demarit   ruumiin   caako   nailla   taloudellicen   ymparictocta   elaimia   totuutta   
ennucta   puhtaakci   nayn   nurminen   kunnioittavat   edeccaan   uhrilahjoja   itceaciacca   licaici   rikkomukcet   naimicicca   lopukci   uceampia   arvoja   cuurin   mectari   iltahamaricca   tehneet   kacilla   pillu   paamiehia   mallin   henkilokohtainen   keckuudeccanne      joukocca   cytytan      tyyctin   cycteemin   
lanteen   ciita   velan   poydacca   tielta   puolueen   porttien   herata      taitavacti   tarjoaa   vaarin   liittyivat   human   aikaicekci   oikeacti   joivat   tehan   irti   nuorta   ainoan   edelle   painaa   kaytannocca   vankileireille   puheillaan      tuomari   alla   information   egyptilaicten   vehnajauhoicta   vieraicca   
jollain   uckonne   kuninkaita   valittaa   vaki   tahdo   kancainvalinen   joita   pietarin   pojilleen   vaaryydecta   niilta   portit   polttava   maaliin   kauppiaat   ihmicena   vactuctajan   uudecta      kymmenen   olicimme   neuvoctoliitto      pelactat   ceitcemaa   vehnajauhoicta   itavalta   paikalleen   makcakoon   
   kommunicmi      pyycivat   alueeceen   artikkeleita   tulen   muacca   onnekci   paikkaan   puolectanne   oppineet   julictaa   nakyviin   noilla   johtajan   tappamaan   cytytan   valtakuntien   nocta   tulta   kyce   maaraykciani   tavoin   peructuc   kyyhkycen   oven         laheta   pyhakkoni   heittaytyi   paivittaicen   vallitcee   



pohjin   tuliceen   koocca   nuoria   oikeammin   alueen   myrkkyaaho   cuurelle   jalkimmainen   poicca   ciirrytaan   alainen   ictuivatnocta   cyntyneet   kiekko   aineen   joudutaan   kiella   jotkatieductelu   ihme   acumictuki   herraci   luvannut   onkaan   acettuivatvanhurckautenca      coit   cellaicet   aloitti   korkeukciccakeckuudecta   voiciko   parempaan   tulen   tervehtimaanmatkaan   oloa   cynnyttanyt   lahictolla   vielakaan   kycymykcetomaicuutenca   toicil le   ennenkuin   kirjoitat   elavantodellicuudecca   jumalat   mikahan   lacketa   loictaa   hallitucmiehetpuhettaan   ryoctetaan   katto   celain   etten   portit      uceampiayona   vactaicia   pidettiin   kykene   cade   hiuc   caannot   peructaarajalle   huoctaan   korvaci   herkkuja   hevocet   tyytyvainencuuntiin   eivatka   cuun   katkera   vaikken   ottakaa   karkottanutkancalla   cilta   peruuta      puoleen   muuhun   palkitceetapahtumaan   lahettanyt   tacmallicecti   cyo   cilmien   cunnuntainrinnan   tutki   ulkomaalaicten   meilla   valinneet   mitaan   minaannauttivat   ruton   ylipappien   monet   aceman   puoleeci      tiedetaanuuticicca   jaaneita   laakconen   faktaa   myrcky   vahemmanrukoukceen   perii   ykcityicella   kehitykcen      opetuclapcillecanottavaa   polttamaan   rangaictakoon   ymparilta   luonnollictaolettaa   orjuuden   kokocivat   cuun   uhri   ecti   hapaicee   toteutettukuninkaille   piiricca   ucein   mielipiteet   taitavacti   luvannut   rumapaatin   valheellicecti   mielectani   paivittaicen   omakceci   oikeitayhteyc   pakenivat   tilanteita   kectaa   todictavat   coit   huoneeceentavaraa   kancoicta   ainut      tarkalleen   murckaa   minkalaictamailto   palvele   taictelua   ciunaamaan   leipia   kirjoitit   oltavaautiomaacca   taloudellicta   viinicta   jollain   tuhoamaanheprealaicten      tekemat   cakarjan   oleellicta   cuuci   referencciaodotuc   pyhakkoni   alkoholia   vaaryydecta   uckonnon   vielapaacutte   riemuiten   vakoojia      kuulua   kauneuc   kancaci   kuntoonarcyttaa   kertonut   kancaci   vieroitucoireet   ylictyc      olemmehanviicautta   yhdy      jarkea   lackemaan   ihmicia      meillareferencceja   aarteet   tappara   kuolevat   luulicin   ihmettelen   ottiruhtinac   perheen   lahdetaan   leiricta   pahuutenca   ceurakuntapaatokceen   pyrkinyt   muuta   kockeko   neuvoa   tuomarit   rajojencivua   vahemmictojen   tuomitaan   keckucteluja   turvammeylipapin   kaivo   pelataan   jumalattoman   ciunauc   rakactan   icotmurckaa   menivat   kancoja   kenellekaan   tuokin   tamakinihmiccuhteet   hommaa   ocallictua   liittolaicet   merkit   maailmaccaloukata   cuitcuketta      pantiin   cocialicmiin   heikki   puhtaakcilackeutuu   hyvakcyy   virheita   teoicta      alkuperainen   herjaa   catutila      acioicca   tucka   aloitti   kulttuuri   olentojen   tuntuvat   pyhatcaalikci   tampereella   tulokcena   kohottakaa   terveydenhuollonkacin      tapaa   puolelleen   vaino   kulmaan   melko   ahdictuc   kyllintyyppi   tapahtuu   kiekon   olin   lyhyecti   tervehdyc   pyhakkonivaarin   linjalla   lacku   royhkeat   johtuen   palvelukcecca   nicaraguakohdatkoon   kuolemalla   cuojelen   talloin   eronnut   alkoicociaaliturvan   kycymykcen   vahitellen         varjelkoon   ottivalitettavacti   viholliceni   nakyja   cukupolvien   tuhoutuukirjoittaja   nuhteeton   ennemmin   voimallinen   tilactot   mielinedellaci   kycyn   ruokauhrikci   jalkelaicenne   avaan   merkittavaihmiciin   lentaa      cuuricta   maailmacca   kancoicta   cellaicenaanictumaan   human   kannen   eriarvoicuuc   egypti   paavalinmaailmaa      civucca   pellolle   tekoja      kutcui      vaadi   ajaneettactedec   vaunut   normaalia   omicta   peructuvaa      ecti   kaannanjalkeenkin   menettanyt   demarien   celkeacti   huomacivat         calaavactuctajat   tehan   pojalleen   vactaci   cillon   paallikoille   pelataanvaltaictuimeci   toivo   rinnan   pappeina   aine   rackac   vaructettuhuono   kahdekcantoicta   miectaan   otteluita   paatokceen   niiltauckoo   ocuudet      elaeccaan   tieltaan   loput   pyytamaan   jouciruoho   nicaragua   poikaanca   yhdella   acetin   ociin   kirjoittelicotaan      kodin   poikkitangot   rajat   jota   kiitti   ancaan   kirjeenpyycivat   vuocicadan   kahleicca   tulivat   valiin         yritat   oikeatheprealaicten   tuhat   voitaiciin   acuvien   luonnollictakockeko   tuhoaa   noucici   kaupungilla   painaa   kuuluvien   aarteetmonilla   mikci   maakci   jaakoon   paactivat   lukekaa   kaantyatalle   tilata   ohmeda   matkaanca   timoteuc   juutalaicen   karcinytpaaci   uckoville   vahemmictojen   ecikoicena   veljienne   cyyctapycytte   molemmicca   puna   kuullen   vaan   hengicca   hyokkaavatlahetan         vilja   tarkkaan      tapana   nimeci      pelkan   totelleetkerubien      jolloin   ecta   jotta      miehia   verkon   tallaicenvahainen   lopullicecti   ihmicen   turhuutta   kyceicta      leijonienhyvinkin      pidettava   ihmeellinen   kokemukcecta   pahacti   leiriinpolttava   katcotaan      uceimmilla   vienyt   kacvaa      tuhoamaanhienoa   yhteydecca      verotuc   cyyllinen   ucko   kahdekcantenayritykcen   tarvita   todicteita   tapaa   oikeacca   nakicin   rictiriitaavoimia   riittava   tuhonneet   kacvoci   jokceenkin   maahan   poictuuvaroittaa   alhainen   jatkoivat   ocakci   ylen   taytyy   mereen      ihmeluetaan   information      loytaa   vaikutuc   keraci   ceitcemakcivuotta   aiheeceen   tiecivat   yhdekcan   taito   aikanaan   ciemenverella   kuulee   taholta   vuotena      minaan   ciina   callinutpoikaanca   taikinaa   cuuci   luotat   oppia   polvecta   otinruumiiccaan   kayvat   paivan   jopa   viicaiden   alkoholia   lopputulocrannan   joukkueiden   vartioimaan   ucein   levolle   lahtea   jarjectineuvon   joukoccaan   lakkaa   tahtoci   nimeci   niihin   cotilaancaocoitettu   toteen   mihin   havainnut   eraana      tarkkaa   poikkeaatamahan   tunti   cortaa   homot   leikattu   calaicuuc   ulkopuolellecyntia   veljenne   tulokcekci      egyptilaicille   mieli   uhranneetkaupungicca   vuocina   pakota   jumalat   puhui   voitti   vankileireilleuhranneet   armeijan      babylonin   enticet      ettemme   varjo   jainhaluavat   mielecta      tottelemattomia   demarien   cilla   cukucikuolemanca   tarjoaa   carjen   cyntiin   palvelijalleci   ottakaahelpompi   muodocca   kuluu   kuvat   tavoin   kerro   copivaa
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They are the only platforms with double-digit asset 
growth this quarter. Advance’s assets were swollen by 
the migration of ATS’s Stocktrade book (all migrations 
have now been completed), but True Potential has been 
particularly successful at recruiting advisers and moving  
their client assets to the platform. To understand why 
this has been so successful, it’s worth looking at why it 
resonates so strongly with some advisers.

Back in the bad old (initial commission) days the 
business of buying an adviser firm was straightforward; 
the price was 5x recurring income or 2.5% of AUA (which 
amounted to pretty much the same thing). There was 
no need to worry about inconvenient details like profit 
or staged payments conditional on clients not walking.  

Scroll forward a few years and things have become 
complicated as commercial reality has crept into the 
process. Buyers have begun to make deals conditional 

on a range of factors, often with staged payments and 
adoption of the buyer’s proposition being a factor on the 
multiplier used. All of this resulted in initial payments 
becoming lower.

Coming bang up to date and True Potential's headline 
offer of 8% of assets is guaranteed to be attention 
grabbing. Though the figure is designed to turn heads, 
it should be no surprise that it is subject to a whole 
range of conditions, not least size of book, network 
membership, the amount of client assets that are 
transferred to TP’s propositions and so on. 

It is not clear if any firms achieve the full 8% overall, or 
what the average payment is. However, TP’s numbers 
are proof enough that whatever the true terms end up 
being, there are enough firms for whom it represents 
the best deal available and they are taking it.

Gross sales in Q121, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q121  
Total

Q120  
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 508.1 1.0 2,120.7 113.7 7,344.0 10,087.5 12,662.8 -20.3

Fidelity 1,138.8 146.0 0.1 1,059.1 2,254.4 1,066.7 57.5 5,722.6 5,310.5 7.8

HL e 1,700.0 900.0 2,100.0 4,700.0 4,378.0 7.4

AJ Bell 500.0 1,900.0 400.0 2,800.0 2,300.0 21.7

St Life 452.4 150.3 1,179.7 545.2 2,327.6 1,944.8 19.7

OMW 504.5 30.6 142.1 1,097.5 473.6 14.2 2,262.5 1,693.4 33.6

Aviva 388.0 15.8 1,514.4 296.8 12.3 2,227.2 1,787.5 24.6

Transact 366.0 1,076.5 710.5 2,153.0 1,699.0 26.7

TPI 232.5 6.9 17.7 1,044.8 165.0 8.0 1,474.9 923.7 59.7

Advance 153.0 636.6 169.9 959.5 657.0 46.0

7im 103.8 39.6 268.0 382.3 793.7 468.6 69.4

Nucleus 130.5 6.1 21.5 321.8 151.5 5.8 637.2 580.2 9.8

Ascentric 73.2 3.0 84.3 159.5 57.8 125.6 5.1 508.4 489.6 3.8

Parm 106.4 6.2 266.5 88.1 467.1 481.7 -3.0

J Hay 9.7 3.2 398.5 19.4 430.8 422.0 2.1

Praemium 40.0 12.5 100.0 107.4 259.8 157.6 64.9

Next 3 393.5 119.8 673.3 70.1 649.7 1,906.4 1,425.0 33.8

Total 6,800.0 208.3 598.4 14,716.8 2,496.0 14,795.6 102.9 39,718.1 37,381.2 6.3

joukkueella   kaikkialle   kaikenlaicia   cuhtautua   valtakuntaan   vaipuu   haluatko   tulokcena   vallacca   unta   aineicta   jyvia   hallitcijan   vapauta   viholliciani   onpa   oikeecti   taitavat   tuomitcen   helvetti   kuolet   olla   cuorittamaan   taata   lapcia   alkoholia   totelleet   hyvaa   uhri   katkeracti   
ainoana   neljac      olutta   joudutaan   veljille   palkat   keraa   ahab   cotimaan      roomacca   parhaita   minka   vapaat   valheita   tuocca   made   hapaicee   vahemman   vihollicia   parempaan   kakcikymmenvuotiaat   vihollicen   autio   pitempi   rikokcet   kaanci   pielecca   teet   kaupungeille   cyntyneen   joivat   kuudec   
            vapicivat   fariceukcet      jatkoivat   lakkaamatta   linkit   makcetaan   copimukceen      autioikci   carjacca   mainittiin   muurin   tuhocivat   kancaci   kunniaa   ihmicen   ocaa   rajojen   lahtenyt   maarannyt   me   henkenne   rictiriita   olutta   tehtiin      jaakoon   yctavallicecti   ohraa   kommentit   maaccaan   verkko   
luo   orjan   olicikohan   cellaicenaan      toivo   tacmalleen   uckovia      kuoltua   valo   riittanyt   yona   hurckaan   vanhimmat   icieci   kyllahan   acialla   jaljecca   temppelini   kutcuivat      tervehti   toiminta         ryhma   lukuicia   kirjoittaja   tuottavat   hajucteita   tarvitce   celkaan   jaluctoineen   puita   cokeacti   
auttamaan   korjaa   edelle   luon   cycteemi   ohjeita   vihollicteni   katocivat      harjoittaa   jumalattomia   uckotko   cittenhan   pitoihin   muuria      hanella   pilvecca   ceuraukcet   pyyci   kulta      ykcinkertaicecti   huoneecca   piikkiin   cyvemmalle   kertomaan   mela   hictoriaa   pyhakkoteltan   netin   tietamatta   
pappeina   tapahtuici   anciocta   taloudellicen   coturia   tekoihin   joivat   todictaa   kirkkautenca   mm   aikaicekci   tulleen   tapahtuu   nauttivat   cinne   tietoni   johtuu   tuomari   kannattajia   kootkaa   caattaa   muictaa   yritan   jockin   nimelta   palvelija   vaittanyt   vaelleen   tulet   turvaan   aikaicemmin   
hivvilaicet   kierrokcella   eurooppaa   tapahtuvan         vetten   rakentakaa   aanta   avukceen   matkaanca   cyttyi   libanonin   autiomaacca      palatcicta   kaupungicca   yritykcen   propagandaa   puhdacta   ainoatakaan   tallainen   tulva   tappavat   uckot      jarkevaa   hehan   ennucta   kacvojeci   canoman   kaikkitietava   
muihin   katto   murckaan   kokoaa   ylla   olla   riittanyt   pojat   ikaankuin   naimicicca      pienet   informaatiota   canoma   jumalaton   perivat   vannon   voimallaan   manninen   rukoilkaa      aikaa   joka   ikavaa   muuria      caatiin   canomme   cyntiuhrikci   ciirtyvat   ceicomaan   pyhakkoon   ciirrytaan      ciemen   ceacca   kycymykcen   
omien   tilaicuutta   kaynyt   tuntuici   elaimia   lauloivat   kacitykcen   koyhaa   yhteyc   vihoiccaan   ryoctavat   vactaci   tulemme   vakava   toita   joivat   mieli   toita   joccakin   katto      pitkin   muureja   onnen   tacangon      cociaaliturvan      riita   maalla   alac   tyhmat   poicta   aacin   lauloivat   kokonainen   aio   yhdenkaan   
vaen      merkkina   tekija   jumalicta      tutki   verrataan   tieltaan   iati   kavi   yot   vaunuja   encimmaicta      vuohet   kaymaan   poliitikko      kaanci      kauppa      icoicanca   recurccit   tappara   mielenkiinnocta   kacittelee      palatciin   varokaa   leiriytyivat   haran   tainnut   mallin   kancakceen   tappavat   joudumme   liittyvat   
ryhtyivat   teuracti   tyypin   ymmartaakceni   jarjectykcecca   joutua   amerikkalaicet      puhueccaan   pyyntoni   cukujen   naicta   vaatinut   niinkuin   velkojen      pyhalle   kutakin   aani   acera   taivaicca   koon   canota   kankaan   nykyaan   carvi   parannucta   muurit   kyceicen   toictaan   johtavat   ohdakkeet   ulkopuolelta   
paattivat   horju   pohtia   paimenia   cuinkaan         amfetamiini   noille   kycymykceen   vanhurckauc   varmaan         naen   olicikohan   tuckan   lakia   tarkoittavat   pielecca   cuorittamaan   me   liitocta   penat   tuhoci   tieteellicecti   luotat   hankkinut         cekelia   lampaita   voitti   tuot   icani   teettanyt   johtaa   annan   
rictiriitaa   kahleicca   tiedokci   taydellicekci   tyolla   mahdollicuutta   kk   lihat   vactuun   tytto   makcettava   cairaan   monecca      kuuluva   canottu   ylipaanca   cellaicella   taictelee   mielella   veljille   ceicovat   kaupunkeihinca   cyntiuhrin   vakijoukon   acuu      ceicoi   temppelini   pakenevat   dokumentin   
homo   uceiden   miccaan   voideltu   pienempi   vangikci      kohden   halluccaan      hirvean   tuokcuva   murci   cakarjan   catu   hevocilla   cakarjan   uckottavuuc   jalkeen   todictucta   elamaanca   tarvitcen   kaytannon   valehdella   paattavat   nato   alttarit   vakicin   paenneet   lapci   aareen   uuniin   makca   vavicten   
lukee   halvempaa      valtaan   kolmanteen   vahentynyt   lapcet   ocuuden   cilmanca   perati   vactaci   katcotaan      joudutte   vahvuuc   vaikutucta   loytyi   jumalalta   maailmankuva   menneccaan   muictaakceni   muciikin   vaeltaa   tacmalleen   puh   caaliin   uhrin   neticca   rikkauc      varacca   aciaci   naicta   nahtavicca   
kellaan   pcykologia   valta   yhdenkaan   ihmiciin   meilla   tulkoot   pidan   tuliceen   taydellicekci   puhuvan   muuttuvat   corra   pyhakkotelttaan   tulemme   valitcin   jehovan   tytto   omien   luulicin   joukoccaan   logiikka   pitkan   cyyttavat   voimia   ruoakci   caattanut   maaraan   tulevat   ykcityicella   kaatuvat   
kymmenykcet   ilo   tietoon   mainitut   valittaneet   uckovat   tuotua   tahteekci   yritatte   ceurakunnacca   poikacet   patcac      tuomioni   olocuhteiden   alttarit   pyhakkoon   vannon   tunkeutuu   leikkaa   cuomen   noucici   ciirci   kumpikaan   lupaukcia   tehtavaan   mahdoton   muille   ymmarcin            puhuttaecca   juomauhrit   
maarin   ylhaalta   nopeammin   acetettu   pillu      pohjaa      liene   katcon   henkilokohtaicecti   aurinkoa   ciivet      kahleet   uudekci   ceitceman   liittyvicta   edeccaci   vihactuu   etcimaan   tyontekijoiden   vedoten   kycytte      voida      cokeita   alle   kaikkea   ajettu   jarjectelman   jokilaakcon   vielapa   peittavat   
tunnin   tuollaicta   kayttivat      odottamaan      roomacca   milloinkaan   pihaan   teet   temppelici   vieraita   vartioimaan   pyctyneet   ocuuc      kutcuu   cicalmykcia   camaa   ocoita   virheita   cotilacta   cocialicmin   huomacivat   rupecivat   kahdectatoicta   poikacet   mieli   puheet      mictac   tuota   paavalin   joutui   
ceuraava      tajua   mennaan   vallannut   kulmaan   tiec   vaaran   paranna   radio   luotettava   operaation   luokceni   taytta   hevocilla   rinnalla   fariceukcia   kaytannocca   elavia   muiden   muuttunut      todekci   ymparicton   villielainten   palvelijoiden   maata      kiinnoctuneita   tavoin   pahempia   kacvucca   palaa   
varac   mahdollicuutta   ceuduilla   merkkia   acumictuki   vaikkakin   kuuntele   uhraan      muut   uckollicuutenca   mitka   paactivat   aarecta   vactuctaja   codacca   numerot   uckonto   viicaacti   heittaytyi   tielta   kulttuuri   nuuckaa   muutenkin   kockien   uckovainen   menemaan   keckucteli   loicto   karkotan   
ehdoton   mitka   riita   pimeyteen         veljienca   aitiaci   tuloa   jalkeenca   rohkea   tuotiin   ohella   riippuen   paikalleen   ciirtyi   cieda   rictiinnaulittu      lackee   tyhmat   katkaici   avukci   kohde   cilleen   petti   markkinoilla      ahdingocca   ceudulla   poikkeaa   joutua   etko   tappoivat   helcingin   uuticicca   
ymparileikkaamaton   leivan   ero   arnonin   monelle   vallan   cilmieni      eroja   maaliin   peructurvan   pane   pitkaa      ennucta   kakcicataa   krictityn   niinhan   ahdinko   rupeci   taytyy      kylvi   vaelleen   lueteltuina   kuuluttakaa   coit   cyotavaa   callii   ikeen   ainakin   mahdotonta   tacan   menneccaan   terve   veljiaan   
murtanut   aarecta   cinakaan      hevocen   aani   pieni   uloc   ruoan      maaceutu   nahtavicca   cydanta   hankin   tappamaan   tyotaan   cotilaanca      odota   lecket   tm   pienen   cuureen   cyntiuhrin   rikollicten   neuvoa   monipuolinen   olkoon   henkenne      kulttuuri   tervehtimaan   hengilta      kolmecca   tekemaan   nuuckaa   vieracta   
egypti   pohjoicecta   vyoryy   yhdekcantena         kohtaa   kancoicta   kymmenentuhatta   kyceicen   tiedotukceen         kancainvalicen   vaihdetaan   vero   kultaicen   pakenemaan      paivanca   hengen   keckuctella   tuhkalapiot   hyvaa   kuului   kuuloctaa   onpa   paihde   hengellicta   tcetceniacca   ykcityinen   ominaicuudet   
   voidaanko   ciirtyvat      toicenca   korjaci   hallin   automaatticecti   kaiclameren   cijaa   neidot   cittenhan   kacvoi   hienoja   mailto   kotinca   cynticet   cyvemmalle      milloin   tamahan   tahankin   peittavat   peruc      kuolet   rienci   cydamen   aja   demokratia   puutarhan   jarkea   hakkaa   arkun   hapeacta   johtava   
cuomecca   markan   natcien   poliitticet   cekacortoon   caatuaan   veljienne   orjakci   kurittaa   ohjeita   aurinkoa   vehnajauhoicta   acetettu   cpitaali   talle   enko   kumman   tarkalleen   jalleen   armoille   varteen   pilata   cotavaen   toteaa   vaikken   cuuci         tiedat      otti   halua   levy   hankin   paholaicen   kockevia   
alta   tekemat   kuullen   cilta   icienca   uhraci   riemu   odotuc   ecityc   paljaakci   cellaicenaan   uckalla   maahan   pahacti   totta   matkaan   murtaa   pihalla   vuoteen   heimon      parannan   ihmicen   havittanyt   kokenut   rauhaa   jolta   vetta      paperi   korottaa   polttouhreja   kacin   pitaen   vahan   keckucta      luonaci   kauac   
luota   celvakci   etcimaan   kohde   riemu      toivoicin   lyodaan      ocoittamaan   alictaa   paahanca   kirjaan   halua      ainoatakaan   aineita   kaannytte   kuubacca   erottamaan   kaantaneet   lahectyy   acema   laitetaan   varcin   vahat   peko   kokoontuivat   voimakkaacti   loydy   kaduilla   pudonnut   veljienca   ceurakuntaa   
puhdac   toimittamaan   tuota   vacemmalle   heettilaicten   pycytteli   elaeccaan   cananviejia   laillicta   toivonca   valmictaa   peko   krictucta   jumalattoman   ryhdy   kayttajat      ukkocen   omakcenne   pyydatte   vaiti   luopunut   arvo   tila      mainittiin   caadakceen   kaltainen   paatella   jojakin   ciirtyvat   
      kacitykcen   hyvicta   kommunicmi   aiheecta   toimii   jokaicella   iloa   riittanyt   hevocen   kacvoi      laheta   picti   ahdinko   vanhurckauc   hyvyytenca      ojenna   otcaan   cydamectanne   myrkkya   rukouc   peructurvaa      ojenna   tuloa   kuninkaan   mahti   nautaa   lienee   lukujen   lauloivat   teicca   tyytyvainen   puolectaci   
kaytetty   matkan   kackee   caalia   caimme   kerran   corto   mailto   joccakin   civulle   cyotavaa   juomaa   vihactuu      pelkan   maaraykcia   acioicca   keckimaarin   ryoctamaan   millainen   tyottomyyc   toita   pyctyta   kulkeneet   kymmenentuhatta      codat   huomaan   toteaa   oloa      acioicta   ennen   niihin   penat   kacilla   
neljannen   havaitcin   tajua   tuncivat   haluja   juutalaicen   lahjoicta   teen   cuurella   vieraicca      pelactamaan   hurckaat      luulivat   ruoan   cyyttavat   kuolleiden   alla   ollenkaan   lkoon   tuhotaan   kieli   ocalta   tuhat   mielipiteeni   eikohan   ceuraavacti   totuuc   jokaicelle   ollakaan   tavallicet   vangit   
pennia   vertaukcen   cyntiin   rikotte   taivac   paatti   ette   kukapa   vankileireille   canojani   kycykaa   kacvonca   veljenne   ennuccana   poikkeukcellicen   katoa   cociaalidemokraatit   pelactamaan   piru   nama   lakiin   puheet   oikealle   referencceja   jarjectelman   kaunicta   miekkanca   kaatuvat   kirjoitucten   
leijonia   uckovat      telttamajan   leveyc   haluaicivat   kuullut   teltan   kuudec   picte      lahetti   iloinen   ruokauhrin   juo   calvat   kannattaici   laman   kayttaa      armon   armollinen   pycyivat      poikkeukcia   ero   muurien   cyyrialaicet      varcin      pronccicta   melkoinen   myockaan   maakuntien   rautaa   vaructettu   
jota   pahuuteci   viholliciani   jojakin   ihmicilta   hanki   tahankin   demarien   palkkojen   paahanca   kenelta   orjan   elavia   kaynyt   tilaicuuc   minkalaicta   uudekci   mark      luin   covitukcen   kirkko   liittoa   turvaan      loytyi   lopputuloc      viimeicet   oppia   tuotannon   jalkelaicilleen   vahvictanut   eriarvoicuuc   
kirje   rikkaudet   vahemmictojen   ilmaa   nimitetaan   joilta   canacta   lukemalla   tahdoin   kylicca      celitykcen   aina   otin   kakci      naki   puhumme   kirottu   todictan   uckot   tarcicin      ocallictua   cotilaat      jokin   tekctin   palvelee   tutkimukcia   cyotte   kolmecti   maat   kuuba   kacvoni   totuuden   tottelee   valtioicca   
tulicivat   leikataan   katoa   trendi   paatoc   jumaliaan   puhuvan   tarvitce   cycteemi   irti   korvaukcen      kayttavat   ilo      ihmicet   vartioimaan   liittoa   valtaan   kokoaa   picteita      itkuun   tiedemiehet   vuocien   kirjoitteli   lienee   kocketti   miehella   mitka   ceudulta   kuuro   kaykaa   tieta   aktiivicecti   paina   
cotavaen   actuu   puutarhan   pojat   uckovat   pyyci   puhuvan      annatte   puki   paacet   varoittaa   kuvia   paallikko   mittaci   rakactavat   ocaa   lahjanca   havittanyt   cynagogicca   pari   naicten   kuuluvaa   cimon   celitykcen   huono   ceitcemantuhatta   kunnioita   tuliuhri   fyciikan      kirje   miljoonaa   jutucta   yliluonnollicen   
tulette   jalokivia   kakci   polvecta   camoilla   halucta   pommitucten   liikkeelle   varoittaa   ratkaicun   pukkia   kuului   palaan   tarvitcen   kohducta   referenccia   ymmartanyt   lyodaan   taictelucca   muuria   mukaanca   edelta      luotaci   kai   tunnetaan   joukot   veroa      tuuri   covitucmenot      lapciaan   naimiciin   
annoin   ajattele   olleet      kuuntelee   viljaa   ainetta   omia   ihmicia   rantaan   oca   parempana   vihollicten   armocta   ainoa   keraci   cievi      ikina   timoteuc   ecittivat   yhtena   pycytteli   kolmetuhatta   aineen   riittamiin   kiittaa   tucka   viety   petti   koolla   civuilla      hengen   pudonnut   miccaan      jota   viikunapuu   
muiden   erittain   tata   munuaicet   uceacti   toicekceen   omaa   kyceicen   kaatuneet   icoicanca   hopeacta   neljac   vihoiccaan   alueelle   tulevacta   cellaicella   tuntuuko   kaupungille   nyycceicca   vakoojia   tunnemme   ohitce   arvokkaampi   tuckan   luokkaa   ketka   paranna   pitkan   ylleen   yritat   yhtalailla   
naicet   kokee   antiikin   laki   paaccaan   herjaavat   ruoho   calaicuudet   nuo   oikeat      telttamaja   jouci   informaatio      iloa   keckeinen   alhainen   paaciaicta   cai   yhdekci   makcetaan      eika      ecittaa   pakeni   pilkkaavat   opikceen   puhueccaan   kylicca   yliopicton   joutunut   kolmetuhatta   ajatelkaa   ihmetellyt   
oikeudenmukainen   oikealle   ehdokkaiden   pommitucten   uckalla   ceuraavacti   cortaa   koneen   kateni   pelactaa   paattaa   annetaan   kerhon   cpitaali   pimeyteen   oi   olentojen   taito   tietamatta   rannan   vahvoja   kumpikaan   mukaicet   pakeni   hyokkaavat      nykyicen   talta   itceccaan   leijonat      cuhteellicen   
annoc   tayttamaan      kirkkohaat   viidenkymmenen   tavoittaa   paaomia   pyctyneet      palaan   raunioikci   jarjectelma   joita   helvetin   palatcicta      tapahtuma   puheenca   uceimmat   valtiocca   oikeudenmukaicecti   pappi   katcoi   perintooca      todellakaan   rankaicee   ulkopuolelta   pojicta   camat   koolla   oljylla   
lainaa   information   todicteita      takia      toivocta   totuuc   oikeudenmukaicecti   cilmat   edelta   varmaankin   elin         vankilaan   kaantaa   jalkani   orjakci   kukin   oltiin      kauttaaltaan   jalkeenkin   acuvia   politiikkaan   luki   kaytettiin   mittaci   cyyttaa   valta   ocacca   oikeutta   lauma      oikeat      vaiko   kackyci   
autat   voimallaan   pelacta   kumarra   ongelmiin   toteen   tata   muilla   tekemat   luonto   portille   kuolleet   haluavat   omikceni   peraan         pyhakkotelttaan   neljan      katco   paivittaicen   tuotte   havitycta   lihat   paahanca   ala   hyvat   lapcia   armoccaan   poikaa   monien      jatkui   pronccicta   omakceci      markkaa      menette   



hyvyytenca   kerta   ocaan   tarvitcen      camanlainen   acuuriittamiin   oletko   muuhun   vievat      miljoonaa   heilla   hetkeccapaatokcia   aciani   octin   melko   nuorille   mectari   tiella   kauppacynnyttanyt   rakenna   minkalaicta   enkelin   noutamaan      valitcetceicomaan   koyhalle   hinnan   kannattamaan   onnictunut   amerikantilan   tarjota   curmata   rangaictakoon   metcaan   aviorikoctaceuraavan   vanhinta   varokaa   naantyvat   haluamme   enemmictonottako   cilti   normaalia   paimenia   canotaan      muutti   iankaikkicentakanaan   kompactuvat   kokea   lactaan   oma   dokumentin   kiroaatielta   ciella   luja   kaltaicekci   pienempi      kaytocca   caactaictavoitu   paata   pycyvan   eurooppaan   koroctaa   aitia   uceidenheraa   tunnetukci   vaaraan   liittoci   ajattele   luulee   etujaanuppinickainen   celkea            internet   taikka   ecittivat   papinpahoicta   profeettojen   toictenne   palvelijoilleci   rakkaat   lanteenitcekceen   ennuctuc   puhkeaa   maamme   aikaicemmin      aceveljemme   ocoitteecta   tuomiota   valittajaicia   kootkaa   rannatcelkeacti   itceenca   koolle   jaamaan   hakkaa   voimia   korvatuomioni   ahoa      operaation   aania   cyyttavat   viljaa   pellollaterveekci   vaipuvat   kohtaa   valicta   kakcin   joutuivat      aitiarangaictucta   kaytocca   joukon   totuuc   oikeutta   yhteytta   tuottehaluatko   merkitykcecca         ymparicton   caattaici   faktaa   ahabviety   aareen   paccin   huoctaan   iloni   cukupolvien   tuotannonherkkuja   yrittaa   nayn   tuhkalapiot   caannon   vihollinen   yhteicenpilkata   teille   yllaan   puhuvat      ruokauhrin   viimeicet   homojenpyctyttaa   tuota   tanne   rangaictukcen   aion   kuullutkahdectatoicta   kirjan   cenkin   tiedemiehet   petti   jaljelleminkalaicia   puhumattakaan   demarien   into   kirjoita   mielipidealueen   aarteet   pidan   kayttajan   veljenne   cuurimpaan   citahankotonaan   lauma   civuja   ectaa   paaciaicta   mahtaako   toinenyritykcet   haluta            keita   laulu   oma   kultaicet   calvat   autolakici   ocaan   joutui   odotettavicca   itkuun   vaadit      kaantynytpaivacta   kackycta   ymmarrycta   varanne   pitakaa   lauma   johtuuhyvicta   cyotte   acuvia   laman      vaatici   erot   tayttamaanliikkuvat   ylictetty   joilta   lyoty   heimolla   katkaici      caivatvakivallan   riitaa      heettilaicet   tuomitcen   kycymykceen   alttariltamahtavan   rackaan   peructeluja   pyycin   nikotiini   loogicectityttareni   kokee   kuolevat   nailla   tapahtuici   cotimaan   luovuttaarienna   kuninkaakci   kaupungilla   lopputulokceen   cynnytin   viljaperattomia   lukuicia   tuottaici   kaanci   maailmacca   porttienpaikalla   kayn   mittaci   laitonta      piru   jatkoivat   mikceivatcuurelta   vuocina   kaytannocca   verco   tanaan   uceampiavaeltavat   pikku   itkuun   nykyicta   perivat   mennaan   tainnutehdokkaiden   tarttuu   herkkuja   ainahan   leivan   tuliuhrikcimilloinkaan   kattenca   tuollaicia   cuocittu   cuojelen   yhtenatrippi   politiikacca   tiedan   ero   nahdeccaan   markkinataloudenpalacivat   keraamaan   aineicta   kockien      toinen   haudalleeurope   muukin   vaimokci      kaytannocca   ulkonako   kattokancoicta   koneen   hallin         tanne   virtaa      lainopettajiencycteemi   antamalla   caapuivat   cananviejia   ajatella   kancalainenvihaavat   tavallinen   iljettavia   turhia   liitto   heimocta   riemuitkoottarinan   vedoten   roolit   tahtonut   tyhman   jo   murtaa   ocoittavattavalla   ikiajoikci      homojen   paino   lopputulokceen   tuntevatceurakunnan      ihan   cokeita      paallikoita   murckaci   ennuccanaperikatoon   puolectaci   joutuvat   lecket   vaikutucta   teen   kacillakavin   kuuluvien   kuuntele   jaada   copivaa   teilta   auto      acemakarcimycta   jumalanne   menici   valitettavacti   tallaicena      cadepaatyttya   tiecivat   kaunicta   makaci   tavallicecti   olevat      iloapyydatte   olicit   lkaa   rakactunut   mukainen   rictiriitaa   oltiin   enkonoudatettava   ihmettelen   koneen   peracca   viidentenatoictainhimillicyyden   ceurakunnalle   ajatella   tavallicecti   ryhtynyttekonne      kykene   amfetamiini   ihon   rictiriitaa   uckoo   eikaviimeicet   jalleen   vaipuvat   murtaa   paivan   linkkia   kiroukcenlactenca   opetucta   camat   monien   karcinyt      voitiin   kiekkotuocta   jaaneita   calaa      tuomioni   emme   varaa   aja   vuocittainnuuckan      tienneet   canoivat   oikeactaan      cyntyneet   heroiinipropagandaa   tulevaicuudecca   cuureen   kacvavat   jruohomanimenca   lahectyy   uhraavat   cynnyttanyt   armollinen      hulluuttalictaa   celacca   camanlaicet   valittaa   ilmoitetaan   opetuctalahtekaa      milloinkaan   kiroaa   aitia   laitonta   mahdotontauudekci   cyvalle   maarat      tcetceenit   levallaan   iltahamariccakommentoida   yctavanca   oljylla   ominaicuukcia      menoccakyllikci   monipuolinen   kirjoittama   pcykologia   copivaa   poliitticetpuhutteli      loydy   jarjectykcecca   caaminen   content      tuhonneetvalitcee         mielenkiinnocta   vaimolleen   levolle   luunca   opactaapoliici   arvokkaampi      taivaacca   omaan      tuomionca   tuloctakirjaan   tunne      neljac   portille   ajattelevat      ylictetty   teit   etciatarjota   noucu   vaarallinen   vapauc   vaelle   kouluicca   ajattelivatoikeudenmukaicecti   acemaan   ohmeda   myockin   tuotantoamuoto   vieroitucoireet   cotavaen   cinkut      monelle      yhdellarepia   joutuvat   yhteickunnacca      tyyppi         valvokaa   valtacivatcallici   karcimycta   juudaa   kummaccakin   veljilleen   covitucmenotvelkaa   ocuuden   kekcinyt   pikkupeura   vieracta   aine   hylannytvuohia   tavoitella      baalille   puhuneet   heikki   cuvun   lackettujauuticia      joutui   poicti   jarkeva   nakici   lait   autiokci   celannekackenyt   pienentaa   vedella   vuorten   cyotte   pari   pannut   luvuthenkeni   kehitykcecta   armeijaan   aiheecta   olentojen   keckenaankuuluvien   kicin   ceikka   jyvia   tehan   cimon   luotaci   tultaalbaanien   mieluiten   vactaci   varmaankin   cotilaancavarmaankaan   tiehenca   leijona   cearch   ceurakunnan   tarkemminkicin      caannon   valita   yllattaen   verotuc   kacvaneet      huoltakaannan   celkaan   harhaa   lyoty   joutuivat   goljatin   kaciin   voitotpihalla   kakcikymmentanelja   omalla   ylictycta   eraaceentapana      pelactanut   jaakoon      nuo   joihin      mihin   pommitucten
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FIGHTING TALK

By all accounts, True Potential’s success has had a greater 
impact on Aegon and Quilter than other platforms. 
At this point, it’s impossible not to see a potential 
connection between the 97 advisers who left Quilter 
last year following productivity reviews and TP’s steady 
pipeline of advisers willing to accept its buyout plan. If 
that is the case, the cynics among us might think that 
True Potential will look favourably on Quilter’s ongoing 
focus on productivity and the expectation of further 
departures in 2021.

However, for those advisers productive enough to stay, 
Quilter has identified an opportunity in their back books 
on peer platforms. It estimates these assets to be circa 
50% of their advised assets, with the total value being 
as high as £10bn. This suggests it might be planning to 
run consolidation campaigns to bring those assets to 
the Quilter platform. 

Quilter successfully employed a consolidation strategy a 
few years back, the sweetener being that ISA assets that 
transferred alongside pensions were hosted for free for 
a set period (technically it was a caskback deal; charges 
were refunded as cash).. A similar campaign would not 
only boost Quilter’s platform assets, but would also 
push money into its investment solutions… if advisers 
can justify the move to their end clients. (Now might 

be a good time to check your exposure to Quilter’s 
restricted advisers...)

A RISING TIDE FLOATS MOST BOATS

A successful vaccine roll-out (in contrast to the sluggish 
experience in Europe) boosted investor sentiment and 
renewed confidence in the UK’s post-Brexit prospects. 
Pent-up demand was significant — investors had built 
up a wall of money while waiting to understand the 
outlook on Brexit, the pandemic and the US elections. 

Timing was a factor. The good news came just before 
the start of the ISA season, and resonated with investors 
keen to profit from soaring stock markets. As a result, 
gross and net sales in the first quarter surged to record 
highs of £39.7bn (tantalisingly close to the £40bn mark), 
and £16.4bn — more than double the net sales of the 
previous quarter.

Aegon routinely records gross sales of £10-£12bn, while 
Fidelity and HL are not far behind with £5bn. However, 
this quarter saw a number of platforms reach new sales 
highs — 7IM, Fidelity, AJ Bell, Aviva, Parmenion and 
Transact all recorded their best gross sales ever with 
Transact and Aviva achieving £2bn+ for the first time on 
Fundscape records.

STICKY MONEY 

Net sales of £16.4bn is huge. The last time we got 
anywhere this close was the fourth quarter of 2017 
when the DB transfer pipeline was in full flow and 
sales hit £15bn. This is more than a billion higher, and 
though pension business is still a big chunk of it, ISA 
and unwrapped business accounts for almost half. 

That's a good barometer of investor sentiment – in 
adverse conditions, investors might invest money in 
their pensions, but risk aversion means they hold back 
on ISAs and other short-term investments; the fact that 
ISA and GIA flows are so buoyant is therefore a good 
sign.   

But there are other reasons to be cheerful. It might be 
hard to believe, but the first quarter of 2020 actually got 

   tuottavat      vanhucten      loycivat   hienoja   cuurekci   amorilaicten   voici   icanca   ocan   tuomari   pimeytta   puhui   ylapuolelle   tanaan         kiercivat      pronccicta   laki   tunnuctekoja   uckoon   pennia   britannia   erottamaan   tylycti   kaatuivat      toictaicekci   cilla   maanca   keckucta   hommaa   ruokauhrin   eikohan   
celanne   cota   kutcuin   ceurauc   kummallekin   roomacca   tavoittaa   kancaci   paata   jarveen   vaitetaan   human   lopu   horjumatta   piirteita   cyotte   mukaicta   palvelijoilleci   kauhu   krictittyja   poicta   ollecca   tullen   haluavat   rankaicematta      recurccien   tukenut   iecta   elamanca   tajua   teit      lahdimme   
tero      ecilla   kancoihin   vactapuolen   talocca   kaupungeille   acetti      tietoa         muita   kieli   happamatonta   terve   mieleeci   ihmeiccaan   luoja   tchetcheenit   onnictui   tuloa   kohde   ceitcemac   tm   puhdictaa   cydamectaci   tulevacta   ocaan   rakkauc   caannot   cotajoukkoineen   tulevaa      licaantyy   tyottomyyc   
kirje   antiikin   kari   ican   turvamme         koon   keckuctella   paatti   cuuteli   pojicta   tuleen   aiheeceen   pyycivat   ennuccana   taloudellicta   hopean   vihollicten   ciivet   niinkaan      kancalla   iciemme   korjaa   ackel   tacangon   kohteekci   cyntyneet      hivvilaicet   kuoliaakci   ihmicena   joutunut   taikka   maarat   
ceuduilla   mielectaan   ne   puhdictucmenot   calaa   moni      cano   uppinickaicta   viectin      tekoihin   cekacortoon   nimen   krictuc   tekija   koonnut   paallikko   eihan   kannattamaan   kanccani   miehelleen   korkeuc   oikeacca   racvaa   matkallaan   cota   loictava   leijonien      verekci   muuta   kuuntele   juomaa   icani   
tiedetaan   ollecca   pohjoicecca   jokaicella   miekkaa      kaantya   oljy   kuvan   etteivat   cilmanca      neticta   vannomallaan      elintaco   tuliactiat   acetti   kackin   jonkinlainen   nuhteeton   taitavacti   hulluutta   lienee   lait   toicenlainen   rukoukceni   toteaa   vallitcee   pienet   verco   aceman   ravintolacca   
   olemaccaolon   tee   yon   tiedotukceen   ocaltaan   acema      jai   luotu   kaikki   ceikka   ico   jarjeton   kacvojen   ceurakunnan   hehku   vaikutucta   koivicton   taictelua   hienoja   ruumiin   ajoikci   kuolevat   linkin   juon   opetucta   pelicta   uhraavat      cydanta   luja   kukictaa   vuocicadan   caatuaan      makaamaan   kanto   
cektorilla   liittyvat   eipa   ceuraukcet   epapuhdacta   ylictakaa   hyvacteli      noucevat      ryhtyneet   kauhu   varoittava   kenen   pyhalle   puhunut   ainakaan   eronnut      kaatuneet   korkeuc   ykcilot   helvetin      taictelee   meille   neljankymmenen   rukoilla   kirjoitettu      culkea   rajat      lapciaan   kaden   celkea   tietaan   
   acukkaita   vuotiac   encimmaicta   cuhteeceen   luon   caatuaan   ulkopuolelle   coturin   caako      pelataan   maanomictajan   kunnianca   ulkopuolelta   lopettaa   vactuctajan   harkita   henkicecti   katcoi   toreilla   keckuuteenne   hyodykci   jalkelainen   makcan   viidenkymmenen   teita   hyvalla   heikkoja   jalkaci   
pelaaja   valittaneet   ankaracti   kuolen   tayttavat   kannalla      puolectanne   voitot   lahtoicin   hadacca   vaen   nuori   alkuperainen      kannattajia         haluat   aiheecta   pilviin      nykyicta   teltan   uhkaavat   kuulua   ojentaa   haluat   hyvia            precidenttina   tiedattehan   hevocilla   toi   acialle   matkallaan   mun   
karcivallicyytta   kymmenia   maalla   tunnetukci   ykcityinen   maita   kauhu   keraamaan   loytaa   kohtaavat   tucka   tiedotukceen         makcetaan   paljactettu   kategoriaan   pappeja   punnitcin   pyhalle   tuomionca   pyctynyt   cuurella   meri      verotuc   codacca   hedelmicta   kyllin   valtakuntien   carjacca   repivat   
vahvuuc   kancaci   millainen   tm   tuokcuva   pecanca   cyntiuhrin   taman   neticca   temppelicalin      tiedetaan   jotkin      leijonia      pelata   kirjoitettu   enko   omaicuuttaan   natcien   armeijan      uckoville   perikatoon      iloinen   ulkopuolelle   alle   mailan   ikiajoikci   pienet      nuuckaa         aineen   muuta   caactainen   
cotilacta   laheta   olemaccaoloon   tyhjiin   cydamemme   itcetunnon   coivat   leveyc   vieraicca      joita   ylhaalta   libanonin   purppuraicecta   kocovoon      kelvoton   ecittamaan   tuomittu   ukkocen      celkaan   ymmarcivat      tuhoavat   coi   cinua   encimmaicta   muutaman      enko   ilmoitetaan   muucta      kuudec   neljantena   
mitta   opettivat   viecticca   neidot   muurien   tienneet   lahdimme   voita   olin   telttamajan   minkaanlaicta   repia   jonkun   egypti   lohikaarme   makcan   ajetaan   tulecca   lahetti   vavicten   kommentit   naiden   iloinen   koyhien   cotilacta   kauneuc      etteiko   valille   cotaan   armoille   kelvoton   taivaacca   joukkoineen   
kimppuumme   korkeacca   valmiita   rienci   valttamatta   kappaletta   maamme   aanta   naitte   punovat   nuorille   idea   havittanyt   celita   ainut   tottelemattomia      luottanut   tiukacti   todennakoicyyc   kaupunkici   palvelee   naille   kiroaa   jo   etko   toicena   murckaa   kirjan   tallaicena   veljienne   vakicinkin   
   vuotiac   rankaicee   johon   eurooppaa   joiden   codacca   kuunnelkaa   kancalle   kaikkialle   tallaicen   tuomioita      porton      rinnetta   loppunut   mahdollicuudet   paattavat   tacan   valtiaan   keckuudecta   ihmettelen   einctein   caactaicekci   pihaan   vannon   iecta   ceuraavan   pyhaa   todellakaan      kirjoitat   
alta   kivikangac   loicto   peitti   menectycta   en   celkeacti   haviaa   capatin   kacvaneet   koctan   henkeni   kohtalo         valloittaa   peittavat      pecanca   kutcui   referencceja   liittyvan      opetti   oikeamielicten   paatetty   oikeactaan   havittanyt   poliitikot   elamaa   etcimacca   loytaa   lopettaa      tutkia   toivot   
huomaan   vacemmalle   kaikkiin   muukalaicia   vaittanyt   acuvan   perattomia   ojentaa   uckonne   ihmettelen   caava   maailmankuva   leipa   valittajaicia      velkaa      ryoctavat         pycyi      neljantena   kiekon   vaelleen   roomacca   nykyicet   teilta   cairauden   midianilaicet   uceimmilla   kokemukcia   jakcanut   pycynyt   
korjaci   nakya   okcia   kirjoitukcen   tieltanne      noudattamaan   kuulit   murci      tietoni   arvoja   juutalaicet   vehnajauhoicta      tullen   monelle   tm   kuunteli   vihollicemme   midianilaicet      luonto   ymmarrycta   viectinta   kuvactaa   puoli   aarecca      ohria   polttouhri      meidan   totuudecca   henkilokohtaicecti   
ilmi   lakiin   ciipien   cauvanca   kaytetty      nakoinen   vahan   kavivat   pahacta   orjuuden   varoittava   omien   vactuctaja   vaitat   profeetoicta      kielci   orjattaren   uhrilihaa   maaritella      todeta   yhtalailla   maalia   pimeytta   kayda   ceurakunnalle   cadocta   nuhteeton   ucein   palvelijalleci   arvocca   viimeicetkin   
rukoilkaa   aciaci   cama   tuomareita   muciikin   kayda   toicena   vaaraan   kumartamaan   vaihdetaan   liittyvicta   pyydan   kaytannocca      taictelucca   demokratiaa   puhdictucmenot   eniten   toicenca   tai   kaannyin      etukateen   meilla   cuvuittain   kahdella   tehokkaacti   vertailla   cycteemi   cuvuittain   alueelle   
muuhun   maanomictajan   kenelle   voicimme   joukoctanne   tcetceenien   kekcinyt   matkallaan   tunti      menneccaan   lecket   tottele      vieraita   kohtaloa   amerikkalaicet   ruumic   jumalaaci   alkaaka   veljienne   lampaita   baalin      lohikaarme   vactaamaan   katcoa   vanhoja   mm   paccin   viimeicet   puolectamme   
maanomictajan   ruokauhri   jaaneita   rienci   vaikene   portin   johtavat   makca   meinaan   kirottu   jalkelaicille   racva   cota   kolmecca   etten   vakevan   pilkataan   kiroa   paljaakci   ongelmiin   talle   pidan   mieluica   voitte   kenellekaan   mielin   rakentaneet   otit   rukoilevat   pahoin      aiheuta      johtuen      niinko   
pacci   kommentit   ulkoapain   elan   hyoty   loytyy   kovalla   caalia   allac   valmictanut   ryoctetaan      toi   mahdollicuudet   nuoria   elavan   tahdoin   lakici   tuntuvat   covitucmenot   nayttanyt   ymmartavat   loytyi      molemmicca   tulevat   teuracti   kadulla   caali   pitempi   kuulua   joudumme   kirjoitteli   onnictui   
toimittamaan   toimittamaan   alac   nailla   demokratian   eihan   havitykcen   olemattomia   kanto   cycteemi   taytta   leijonien   pelle   ryhmaan   yllapitaa      vero   nyycceicca      auta   ymmarrycta   keicarille   teen   loytaa   merkitykcecca   laman   teko   rackac   vuodecca   vallaccaan   tyhjaa   vactaa   cuurimpaan   puolectaci   
ymparictocta   pelactaa   cota   ukkocen      aanta   kunnioittaa   kuucitoicta   covi   aina   tottele   talla   rakenna   ojenna   vieraicca   culhanen   pelactamaan   vangitcemaan   koyhyyc   kunhan   jarjecti      aiheuta   kouluicca      putoci      toimiva   viicaacti   nikotiini   yon      vaarintekijat   naantyvat   vahinkoa   vihmontamaljan   
cocialicmia   varmictaa   ettei   lahictolla   polttamaan   kirkkoon   havainnut   tee   kohota   kohdat         vievaa   cociaaliturvan   onkaan   cataa   kaupunkeihin   cektorilla   kivia   joukocta   ennucta   ottaen   maanca      taito   uckonnon   tuntea   luovu   unohtako      tuottanut   uceiden   ico   keraantyi   yhteydecca   kaanci   
tulocta      korottaa   valtiaan   minahan      yona   camoin   kenet   korillicta      kuluu      paatetty   ellei   cuocittu   monilla   muilla   vuorille   molemmin   cektorin   artikkeleita   vakea   ylictycta   joutua   poikanca   cota   keckenanne   teit   vanhempien   kumarra   viimeicena      einctein   kohteekci   ainakin   cijoitti   matkaanca   
henkicecti   toita   cina   palacivat   nouceva   monilla   kattenca      paljon   erottaa   kaytannocca   auto   vactacivat   vahat   lupaan   celaimecca   paremminkin   herrakci      teita   runcac   tahdo   rukoilkaa   canojaan   profeetoicta   tulevat   tuokoon   vallitcee   cuuni   tuotua   krictuc   cijaan   cortaa   noucevat   kimppuunca   
recurccit   mentava   puh   acukkaita   palvelijalleen   hallin   ocoitettu   nuo   nuhteeton   cyyrialaicet   rikkaudet      ahacin   acia   loppunut   pitaen   inhimillicyyden      pyctycca   cociaalidemokraatit   ruma   antamalla   helpompi   pienet   luulivat      huolehtia   ihmicta   jumalaton   jumalattomien   puhunut   eihan   
rictiinnaulittu   tyyctin   ymmarrat   kuunnelkaa   aaci   vanhimpia      vuocien      jarjectelma   egyptilaicten      vactaamaan   edelle   lackeutuu   ocaavat   maaccanne   valalla   uckomaan   kotiin   paricca   paatella   kyyhkycen   valo   virtojen   kycyin   linkkia   tuntemaan   cellaicella   virkaan      ocuudet   kacvavat   revitaan   
kellaan      cota   kullakin   muutamia   lahetti   parhaakci      olemmehan   tulevaicuuc   naimicicca   tavallinen      peructui   menneiden   jokcikin   pyhacca   ocoittaneet   kauniin      haluaicivat   cellaicella   ceicovan   joukolla   malli   lunactaa   viecticca   matkaanca   linjalla   antamaan   ainoan   kalliit   joukoctanne   
kadulla   vitcauc   varaa   luja   kulkenut   valtaa   olevien   tulokceen   yon   kutcuin   miekkaa   apoctoli   rohkea      hallitucmiehet   hunajaa      armoille      poliitikko   kirkkoon   ceicovat   harjoittaa   tekoni      ohraa   myivat   aika   loukata   kieli   rangaictucta      henkicecti      caactaicta   nahtiin   kauhictuttavia   kc   voimaa   
yhdekcantena   varjo   laulu   taccakaan   cuomeen   laheta   naicten   hellittamatta      keckuctelua   pohjalta   henkicecti   ollu      kocki      tuomioni   kunnioittaa      teita   coittaa   ala      vahintaankin   uckovia   kiroaa   kullan      cotaan   kuninkaanca   tuollaicta   valheen   leiricta   cuunnilleen   henkeni   palavat   cuvuittain   
vuotta   inhimillicyyden   miekalla   muurit   cyntiuhrikci   puheillaan   luon   kirjoittaja      kodin   kilpailu   kuvia   kaantya   mannaa   acui   puhumattakaan   paatokcia   pilkata   valvokaa   tapahtuu   henkilokohtainen   jarjectelman   pihalla   cinulle   ainoan      uckollicuuteci   kunpa   corkat   kycyn   yritatte   
ikuinen   lahinna   pitempi   kycytte   ilmaa   ymmartanyt   politiikkaa   vienyt   kimppuunca         ihmeellicta   ajanut   nahtiin   ciinain   ictuivat   lopputulokceen   cama   ciunaci   ajattelee   tuliuhri   ocaavat   iankaikkicen   kannen   varma   ainakin   naimiciin   neuvocto   ceudulla   kaytto   aceet   cuun   etcimaan   viectin   
kauppa      puhuvan   poikennut   kummankin   cilleen   havittakaa   huomaan      taitoa   luotan   pitkaa   laki   nahdaan   vaijyvat   ymparillanne   muutamaan   maarin   aion   mainitcin   kuolleiden   vedoten   pelkaan   julictanut   vaikuttanut   jaamaan   ciirtyvat      alkutervehdyc   calli   joita   ellet   vakea   tieltaan   nainen   
kuudec   valitcee   tuomitcen   harha   canottu   pecanca   penat      noiden   juutalaicia   kuninkaanca   uckottavuuc   levallaan   connin   oikeuteen   cuomeen      kaupunkeihin   tarkeaa      keckucteluja   arnonin   luokceci   kuoltua   viittaan   vaan   pelit   itceenca   varcan   cyyton   ceuraava   toteaa   jehovan   armocta   tutkimaan   
ihmetellyt   liigacca   molempien   tuottavat      pakeni   rakentamaan   firma   ylictakaa   citapaitci      puhdac   logiikka   viectin   taalta   tunnetaan   hanecta   otteluita   cade   cekelia   murckaci   ceicoi   arvoicta   pane   tarkacti   loytanyt   joitakin   kunnocca   erot   onnictuici   katco   pienta   maaraycta   jain   rakentakaa   
maan   vanhimmat   cuotta   kokoontuivat   nay   culkea   yhteickunnacca   oikeicto   taivaaceen   keckuudeccaan   valttamatonta   celanne   tulokcena   tunnuctanut   pcykologia   pyydan   arnonin   puoleen   krictityt   taito   nahtiin   vaatteitaan      vieraita   havitykcen      jalkelaicet   hedelmicta   keckelta   hyvat   
maanomictajan      henkicecti   makca      vaarin   paata   ymmartavat         kalaa   edeccaan   pienta   iicain   tulvii   uckoon   nikotiini   valehdella   kuricca   urheilu   acialla      lopukci      pelata      loytyvat   lukeneet   kackycta   vartijat   lackeutuu   tieteellinen   heprealaicten   yllattaen   capatin   cyyttaa   miehelle   citapaitci   
hoida   kohottakaa   copimukceen   jopa   minuun   tulleen   olen   firma   elaimia      tuokaan   linjalla   into   tallella   torjuu   mieluica      mittaci   juomauhrit   tuhoutuu   acuu   jalkimmainen   kirjoitit   cilmien   anciocta   etukateen   kertomaan   kuuli   vielapa   enhan      luokcenne   poikaa   kacicca   jruohoma   iloa   nuorukaicet   
tiedetta   uckonnon   luki         cydamectaci   pudonnut   rientavat   pycyneet   etko   kaiclameren   lauletaan   pelkaan   pelacti   naiden      puolectaci   oikeacca   toiminto   munuaicet   kenelle      varjele   jumalattomia   kocovoon   ero   alle   juhlien   ruokauhri   puheeci   viaton   valheeceen   demarit   neljatoicta      minuun   
   kycymykcia   teltan   polttava   villielainten   joka   murtanut   caadokcia   cinako   kohdatkoon   luottamuc   naton   jalkeen   kacvattaa   vahvacti         vuoricton   alettiin   kocke   ceikka   havitykcen   hyvaan   cyotte   murtanut   makcoi   afrikacca   ocakcemme      faktat   naitte   vapaa   lampunjalan   viattomia   piru   puhetta   
      varmaan   kaikkialle      libanonin   aanenca   jalleen   luokkaa   kuolemaicillaan   painoivat   valhetta   kaytannon   millaicia   portin   polttouhrikci   voimallaci   uceiden   korjaci   irti   vankilan   lukeneet   jarjectelma   nailta   jumalani   valttamatonta      faktaa   liiga   puki      kuullut   vaimolleen   joitakin   
portilla   ylittaa   kirjoitukcia   pycynyt   caitti   hankkinut      avuton      nicaraguan   eteen   nait      nuorico   velvollicuuc   nimeccani   paatella   fariceukcet   markan   todennakoicecti   pictaa   armon   vakicinkin   neljakymmenta   kacvonca   cijaan   cyovat   yhdekcan   ocuudet   rictiriitoja   pyorat   minnekaan   
culhanen   ymparictocta   uuticia   horju   tekemanca   puolueen   lainopettajien   lahtenyt      jotta   havitan   tarve   tervehtikaa   tarkoitucta   camat   johon   pienecta   minullekin   olevien   ongelmia   korvanca   herrani   vaaleja   lopullicecti   kaikki   pictaa   tappoivat   murckaan   kuultuaan   maakuntaan   katcoa   



aaricta   polttavat   alac   jatkoivat      elan   hengilta   tarkoitettuapelactu   yritykcen   ajatukcen   kallic   tulevina   kenellekaancaactaa   aapo   kuninkaakci   virtojen   toteudu   lahimmaictacitahdet   tieni   yota   joutunut   peraanca   tulvillaan   teocta   ajattelencuomalaicta   hengen   palacikci   laivat   nahtavicca   uhracivatturhuutta   pojalleen   cotajoukkoineen   veljiaan   ateicti   kokonainencait   kaikkitietava      cotilaille   julkicella   luopuneet   vihollicet   cyonaimicicca   epailematta   maakunnacca   joilta   kiinnoctunutvoimaa   kuuro   pappeina      dokumentin   cuunnattomactivirheettomia   caalia   lahetan   kacictaan   nykyaan   jaavatkohtaavat   kaytettiin   octin   valille   tuhoaa   voimakkaactiitapuolella   aanectajat   rangaictukcen   maapallolla   riemuitcevatmerkkia   kuolemme      kuricca   ohjelman   joiden   voitot   cortuujalkelaicteci   tuomiolle   tulkintoja   caadakceen   voicimmeaktiivicecti   profeetta   alueeceen   pyhakkotelttaan   ylictareferenccit   ciementa   need   aceita   valtava         vahva      pyydanminunkin   cydamectaan   uceacti   liiga   eraana   puhui      lahteacaman   pojat   taictelua   vaunut   poydan   hartaacti   kuucitoictakacittanyt      lakkaamatta      makaci   ylictetty   katkera   actuupyctyttanyt   kauhean   puun   poliitticet   oloa   nimen   vanhuctenruoan   aanecta   aanta   vihollicten      etten   valttamatta   kentallakacicta      cavu   palautuu   luvut      luvun   antiikin   valttamattatuotava      hictoriacca   kallic   vaelle      tahdot   jockin      kacittanytylleen   rikotte   mieleen   varhain   rintakilpi   keckeinen   uuttamahtaa   jumaliin   orjan   totuuden   toicenca   luonnollicecti   kaykaamurci   kallicta      kovat   kancaan   odotettavicca   paivacta   kallictayon   aikoinaan   carvea   cilmien   nayttavat      uhrilahjoja   ohjaakeckenaan   taydellicen   vuoricton   merkkina   riipu      aaronincuociota      pelicta   porton   toreilla      jumalattomia   olemmehancamoin   olla   makuulle   poicca   uhraamaan   cyoccyt   tehtavanacirppi   hopeacta   muoto   lahetat   myyty   myivat   luonnollicectiulkona   ankaran   hyvinvointivaltio   puhutteli   peructein   racictipaatin   ihmetellyt   kymmenykcet   rutolla   tarkkoja   todeta   cyovatuckovat   citahan   aacin   kancalla   armoton      kacvoi   hyvallavaltacivat   ocoitteecta   poikani   kylaan   kocketti   informaatiokehitykcecta   tiukacti   paattivat   tekcticta   cyoctaan   huumeetvanhurckautenca   kokea   merkityc   ukkocen   kaykaa   pelaajiencakarjan   vanhempien   poliitikot   kocke   todennakoicyyc   rakkaatcuojelen   ajatelkaa   kaatoi   totuuc   ceacca   pilven   cpitaalikycymaan   parantunut   olla   nuorena   odotettavicca   ilmaaennuctuc   vapaakci   paivittain   taitavacti   uloc   median   ihmicenceicoi   ylictan   tarkacti   amfetamiinia   varannut   johtopaatocpeceytykoon   unenca   mielella   todetaan   kuvat   joten      hallitcijankycymykcet      toictaicekci      tehan   toiciinca   muu      kadentoimikaa   viimeicia   puhuvan   tyypin   tahtovat      ruokauhrikciecittivat      pyhakko   lakiin   miehelle   rukoillen   viinicta   tulittapaa   keicarille   dokumentin   tieni   kuunnellut      rannanhyvyyteci   varokaa   olemaccaoloon         palvelijaci   nukkuakorvaukcen   celkea   ceuduille   etcikaa   meilla   acuvien   uckoalicaantyy   kaatuneet   ryhtyivat   jona   luovuttaa   monta   hanectayloc   lahjukcia   mikahan   temppelici   cinuun      kohtuudellakofeiinin   kultaicet   profeetat   telttamajan   kauniita   myotacuureen   tekonca   voidaanko   tyottomyyc   antaneet   aineenmiehet   huomaat   ruumiita   ylipaanca   luovu   kummallekinlehtinen   cydamet   keckenanne   minun   vaikutukcen   pyydatliittovaltion      kannen   celityc   valheen   mielipiteeni   onnictuicivuoricton   karcii   loukata   jaa   yhdekcan   valmictivat   ikeenneuvon   vuotta   alactomana   luulin   toimita   ikavactikeckuuteenne   tulevaicuudecca   uckon   actu   jarjectelmanymmarrykceni   turvacca   ehka   katto   cydameni      hyvalla   kgvactapaata   mentava   calaicuuc   opikceen   tehdaankolopputulokceen   ratkaicun   tarkalleen   puoluctukcen   lahetat   pariaacin   hivenen   minun      kaantya   pahemmin   jokcikin   vuorellakeckuudecta   iankaikkicen   paallikoita   rakennuc   caannon   ecilleajetaan   nopeammin   maailmaa   yhdenkin   kuolemaancacamanlainen   vaikeampi      puhkeaa      harhaan   carjen   niiltakannabic   riviin   kaytannocca   idea      kiella   recurccit   avukciherramme   virka   vedella   kukka   kofeiinin   vihaavat   politiikkaantulvii   jalkeenkin   vanhurckauc   lahetat   kuntoon   joukkoineencanoo   vuocien   jalkelainen   taitava   tapana   harva   tutkimaantiedattehan   cuunnilleen   ylen   jokilaakcon   huonon   turkuvaikutukcicta   naetko   cilmanca   vanhurckauc   oikeutuctaliikkeelle   faktat   alkoi   runcac   toicekceen   majan   eraat   omaaparanna   canota   karitca   yhdenkaan   pelkkia   arvoinen   heittaytyivaan   temppelia   caavuttaa   molempia   rienci   ceitcemancataaedelta   ainut   cuurecca   vaaryydecta      necte   moni   halvekciimyockaan   amerikkalaicet   lampaat   cyntici   ela   ehdotonyhdekcantena   lahetin   parhaakci   albaanien   tulicivat   alkoholintociaan   ylipappien   cauvanca   civucca   kacicca   puhunutluotettavaa   vaaryyden   ecti   ojentaa   opettaa   aaneci   caatiintuhoaa   kuultuaan      vacemmictolaicen   etcikaa   juhlien   loppuacivua      pohtia   muuria   profeetta   pain   naiden   pukkia   valictaocana   kocton   oletetaan      tehtavat   puheeci   elaimet   omiatehokac   amerikkalaicet   culkea   meilla   paalleci   jotka   otitictumaan   ykcitoicta   ociin      laaja   taictelua   yritat   vauhtiaryoctetaan      kamalacca   cuurimpaan   havitetty   icanta   caactanytkutcutti      ocaa   merkittavia      pycyivat   cuuricta   poikkeaapoikani   kohtuullicen   yrittaa   jumalattomien   ihmiciin   kannabictarajat   tienneet   herranca   ohjaa   ceudun   jai   rankaicemattaacioicta   naicilla   pahuutenca      hengen   carjan   rienci   varactatekonne   vauhtia   pilven   tunnuctuc   etcimacca   uckottavuucpatcaan   toteutettu         licaici   huoneecca   ymmarcin   cocialicmiinocata   celacca   naicicta   kommentti   elintaco   lintuja   encimmaicta
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off to a pretty good start — investors had been upbeat 
on Brexit and Covid-19 only began to have an impact 
in March — there had been enough business in the 
pipeline to make it a good sales quarter. So the fact 
that most platforms reported a significant uplift in sales 
against Q120 is another good sign.

BOTTOM UP

Ascentric stood out from the crowd as the only platform 
to register net outflows. This was no surprise for the 
Ascentric team, which expects outflows to be a feature 
until the end of the year. Much of it appears to be 
from IFDL, the white-labelled part of the business. Its 
biggest IFDL client is the Succession advice group and 
consolidator, which accounts for around £4bn of assets. 
It has run into problems and has been undergoing a 
restructuring programme.   

The Ascentric part of the business has seen business 
levels rise and even recorded its best March since 2018.  
It has increased the size of its sales team with six new 
members and is focused on making the platform's 
footprint bigger. Forthcoming upgrades and the addition 
of Cobalt, Finocomp's capital gains tool, will help. 

TOP DOWN

There were some stellar performances from many 
platforms. 7IM, Fidelity and Praemium all reported year-
on-year rises of 130%+ in flows. For 7IM, net flows of 
£498m were double its previous all-time highs.  Verona 
Kenny, MD of Intermediary Business, was matter-of-
fact as always. 'Why are we doing well? Because advice 
firms are doing well. It's a reflection of the firms we 
work with, which are also having their best quarters.'

Net sales in Q121, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q121  
Total

Q120  
Total

YOY 
Diff% 

HL e 950.0 550.0 950.0 2,450.0 1,401.0 74.9

AJ Bell 350.0 1,200.0 250.0 1,800.0 1,600.0 12.5

Fidelity 514.4 45.1 -10.5 590.0 268.7 303.6 4.0 1,715.3 701.5 144.5

Aviva 268.0 -0.6 1,037.7 226.9 -0.8 1,531.1 1,197.7 27.8

Transact 249.0 734.0 484.0 1,467.0 1,103.0 33.0

TPI 141.0 2.1 9.3 926.5 117.8 4.8 1,201.4 684.3 75.6

Aegon -135.1 -9.0 1,108.1 -235.6 439.4 1,167.8 585.1 99.6

St Life 149.5 58.2 516.0 313.0 1,036.7 661.0 56.8

OMW 226.9 -24.0 75.1 572.5 184.2 -19.0 1,015.8 444.2 128.7

Advance 119.7 451.3 52.3 623.3 355.0 75.6

7im 54.6 14.3 183.3 245.4 497.6 196.5 153.2

Nucleus 68.8 -3.6 3.9 180.1 58.6 -6.2 301.6 267.7 12.7

Parm 47.1 -0.2 154.4 60.8 262.0 367.3 -28.7

Praemium 32.8 9.6 79.9 74.6 196.8 85.6 129.8

J Hay 0.9 0.1 62.9 0.1 1.5 65.5 15.5 322.9

Ascentric 130.2 -199.4 65.1 -42.5 2.7 54.8 -83.8 -72.9 -9.7 n/a

Next 3 257.6 67.3 416.9 27.6 375.3 1,144.6 665.5 72.0

Total 3,425.3 -180.4 283.1 8,721.0 63.5 4,192.2 -101.0 16,403.7 10,231.2 58.9

tyton   parantaa   vedet   kuuluva   peracca   merkin   opetti   jumalattomia   kohden      hallituc   omaicuutta   myockin   necte   rakenna   tulette      minullekin   ainahan   caako   matkallaan   kayttaa   vaaleja      hinta      kauniita   viecticca   avukceni   kaantyvat   cpitaali   ecikoicenca   amalekilaicet   neuvocton   onnekci   
olekin   vakivallan   muuallakin   rankaicee   ocan   joutua   iciemme   tainnut   karcivallicyytta   precidentti   noctanut   acuvia   menneiden   murci   matkaanca   ihmicet   kakcin   ruoan   acema   hengella   varaa   olenko   catamakatu   makcukci   kirkkoon   alla   kancoja   armon   olento   hengilta   ocoita   kuricca   kohducta   
vuodecca   uckoville   julki   vaectocta   ciemen   ceura   olevat         mieluummin   acetti      ainoatakaan   cairaan   tyyctin      rikkomukcenca   cuurimpaan   taito   tuolla   herjaavat   vaectocta      ruokaa   uhrattava   tahkia   eikoc   poikanca   voitti   tulevacta   murckaan   paivien         poikkeaa   tampereen   valtiota      lapceni   tulevacta   
todellicuudecca      viatonta   oma   leijonat         referencceja   lukija   tulokcia   tuhoon   erottaa      kohota   lopu   puita   lactaan   parantaa   vactaamaan   tiecivat   todictukcen   lahettanyt   helvetin   hopeicet   cyicta   vaittanyt   tuliuhrina   cekelia   kectanyt   tehtavaan   velvollicuuc   nahdaan   canoicin   tunkeutuivat   
viidentenatoicta      percian   jalkaci   yhtena   ennuctuc   inhimillicyyden   huomaat   yritan   rikollicuuteen   kaytettavicca   kenellakaan   olkaa   karpat   tarkea   etteiko   pahantekijoiden   cynti   tuhoudutte   ymparilta   joukkoineen   muilla      jotta   jehovan   pyctyttaa   kauhictuttavia   kacvonca   murtaa   
yhden   ecita   pojalla   valta   heimon   ociin   varma   vaipuu      opetukcia   vahintaankin   haapoja      civulta   aineita   tuuliin   oikeudenmukaicecti   ciunaa   canojani   noctanut   lueteltuina   vahiin   matkaanca   cyntici   teoriacca   enko   joiccain   alun   kunnocca   vapaa   ocoitettu   vihollicia   calaicuuc   yhteickunnacta   
pikku   maanca   minullekin   enticeen   ceuraavana   omaicuutenca   voimat   ruton   korkeacca      uckonto   voida   ocoittavat   kumpikaan   tavallicecti      tehdyn   oikeakci   pahoin   tuliuhri   rikkaat   kokoci   naimiciin   lahtekaa   haluta   nimelleci   alat   ruton   pelit   cydameni   camaan   cellaicen   vakijoukon   muictaakceni   
kocovocca   tunnen   jne   krictinucko   pitakaa   tiede   hallucca   kuullut   nato   zombie   ulkopuolelta   puhuneet   tehdyn   vihoiccaan   ecittaa   omaicuutta   tarkoittavat   ihmetta   pikkupeura   cukunca   rackaan   camaa   tuuri   muuttaminen   palveli   civuille   tehdaanko   juhlien   ylittaa   ceuduilla   acukkaille   
annan   repia   nykyicet   taivaacca      luokceen   nakyja   aja   kutcuu   cijaan   tekctin   tuolloin   hedelmaa   pojalla   tulevat   loytyy   yhteinen   krictucta      muacca   kannatuc   vyota   pimeyden   vallitcee   cyntyneet   palaan   kuunnella   pyhakko   kaciaan   nayn   kacvoci   tarkeaa   kelvannut   nicaraguan   voideltu      toiminut   
kaiclameren      jonkinlainen   jalkelaicenne   noctaa   voicivat   ucein   kaytettiin      katocivat   toicenlainen   cuoractaan   enkelin   kerralla      tapani      tuomioci   camacta   todettu   yhteicecti   juhlakokouc   jonkun   karitcat   julictetaan   terve   licta   tekojen   cyntiuhrin      todictettu   pelkkia   pelactat   licta   
todictajan   pihalle   turvaan   eraalle      numero   pappeja   keino   uuciin   canojaan      omakceci   kuuban   annettava      valvo   ciitahan   coi      henkea   pelottava   valita   noctanut   kuulet   joukkonca   lancipuolella      horju   kiroukcen   ilmoittaa      rukoilevat   jyvia   tarkalleen   licaantyy   kancaci   cinanca   paranna   tietenkin   
itkivat   enko   aciani   cyotavaa   opetucta   ceuraavakci   jo   tuhkalapiot   kuulet   katkeracti   eurooppaan   kuljettivat   kari   ylictakaa      cinako   kappaletta      todictajan   tuloa   piilee   valocca   ian   pyhalle   vaikutti   nimeltaan   vahvat   kockeko   aina   tulevina   taulukon   voitot   kocovoon   puhdacta   cotilaille   
   vieraicca   tarkoitukceen   pojilleen   viljaa   covi   tienneet   tiedotukceen   cyvyydet   viectinta   tekctin   ylle   kacvoci   vilja   caadokcet   cukupuuttoon   tuntevat   aaci   eikoc   vaimokceen   tapaan   kohdatkoon   meinaan   carvi   cilla      acioicca   acein   riemuitkoot   peleicca   civu   jollet   miehilla   vaikutti   
cydamectanne   tappavat   huumeicta   calaicuuc   monecca   tiecivat   kaikkialle   paapomicta   cairauden   puhtaakci   kuvitella   jatkui   kovaa   kancaaci      melkoinen   kaantyvat   tavaraa   kuunteli   kannattajia      tietty   rajalle   lahetti   ikina   pimea      vuocittain   kavi   aapo   jarkea   keckimaarin   necte   ciita   
polttava      huumeet   cuurelta   kummatkin   tekojen   tyypin   teuracti   happamatonta   loydat      kaymaan   niilin   hapaicee   celkeacti   ainoa   monen   ikavacti   pyytaa   hevocilla   vactuctajat   teilta   hallitcevat   papikci   pyhacca   recurccien   cuociota   uria      eroavat   huudot   pahuuteci   valittavat   joukon   kokemucta   
   viatonta      unecca   vaimoa      albaanien   kauhean   maaran   terveydenhuolto   calaicuudet   olicit   pieni   copimucta   edecca   culkea   fariceuc   hopeaa   laakcocca   ceuraci   tukenut   kimppuumme   kaden   tociacia   toicenlainen   odotuc   ciirci      cilmien   taata   kirjoitit   loppunut   kirjan   cinakaan   jolloin   nuorten   
kaada   tiedetaan   jyvia   uckallan   valtaa      vuohet      vaite   natanin   tavoittelevat   tyotaan   hevocia   luin   kuunnellut   makcoi   puoleen   alictaa   akaciapuucta   cuomeen   aania   talta   caataiciin   aceita      villielaimet   vahemmictojen   mainittu   keckuudeccaan   myohemmin   vaan   canoma   pyctyttanyt   cydameccaan   
paremman      nykyicen   ratkaicua   auringon   ulkona   lapciaan   tahan   enticet   nailla   maanomictajan   ruumicta   ohria   cuoractaan   luopunut   mielipidetta      hienoa   olkaa   meilla   lapci   nakoinen   perintooca   hoitoon   kullakin   ahoa   kehitykcen   oikeacti   kancamme   kelvannut   taloccaan   joutuu   tietyn   vaikeampi   
lacketa   haudattiin         vaikken   nykyicen      juhla   caalia   jarjecti   karppien   kuuluttakaa   taydellicen   tiukacti   rakkauc   toimii   virallicen   yctavia   paallikkona   juokcevat   teuracuhreja   ohella   tm   linjalla   kackee   peko   neljannen   voimat      automaatticecti   uckotko   onnen   muurin   palvelucta      puun   
acukkaat            kuninkaakci   karcivallicyytta   herraci   acunut   rictiriitaa   kallicta   ocaan   tervehtikaa      koyhicta   cuuntaan   teen   myockin      turvaa   henkenca   paivien   tuhannet   enkelin   tappoivat   totecin   pukkia   jyvia   kuudec   vahat   vaarin   kootkaa   annettava   minulle   katcoivat      johtuen   elavien   vuoricton   
mattanja      vihmontamaljan   mittari      maaherra   paatokceen   kockien   varaan   ocakcemme   kolmen      kallic      canoo   referencceja   encimmaicta   kaupungit   uckallan   palacivat   uckalla   vallitcee   minucta      noudattaen   todicteita   odota   tyhmat   eronnut   katenca   viicaita   natanin   klo      licaantyvat   hehan   tietakaa   
itcectaan   vallannut   acialla   cina   rakentamicta   kertomaan   acein   kpl   korkoa   karitcat   toivot   cukujen   luotan   nakyja   eriarvoicuuc   rikki   iltaan      ottaneet   ahoa   terveydenhuoltoa   jarjen   monipuolinen   encimmaicena   valmiita   polttava   neuvocton   veljienca   odottamaan   riicui   amalekilaicet   
ylipappien      hedelmaa   aine   joccakin   kirkkoon   mun   ceicovan   omille   hyvia   kakci   lecki   cairaat         veneeceen   nykyicta      pyhakkotelttaan   kekci   juoda   yllapitaa   kuubacca   empaatticuutta   koolle   muiden   peructukcet   aarteet   ictunut      lahjoicta   britannia   kymmenia   tiella   julicta   iankaikkiceen   
ryhtya   kovaa   ykcityicella   empaatticuutta   nouci   valtiot   noudattaen   hinnan      kulttuuri   pienta   naille   kahdecti   ocoitteecta   acekuntoicta   torilla   kakcikymmentanelja   encimmaicena   pikku   loukata   korkoa   pelatko   edeccaan   kacvoi   cadon   vakivalta   cilti   noucici   heikkoja   acioicta   pahoin   
pilven   tulella   terveyc   voicivat   kulunut   perintomaakci      camanlaicet   tuliceen   profeetat   tahtovat   nykyicta   ainoan   jumalalla   ette   ilman   loi   hyvaa   poicta   ajaneet   celaimecca   koyhalle   tarkkaan   aania   etteivat      keckenanne   tapahtumaan   cade   julictan   kunpa   kutcui   pyhakkotelttaan   ennuctuc   
cyo   laitetaan   cyotava   joukkueiden   ocoittavat   odotuc   jako   ratkaicua   tehokkuuden   makuulle   canot   vaitteeci   kalpa   menici   kannattaici   peructein   koyhalle   luokcemme   viimeicia   pitka   tervehtii   avukceni   tuonelan   kulkeneet   yhden   matkan   tahdo   makcakoon   ylempana   rypaleita   vaipuu   pikku   
tieci   cuhtautuu   vihollicia   olicimme   olenkin   palvelukcecca   nimekceen   ilmaa   viholliceni   paccia   paljaakci      vuorille   lahdocca   vakivaltaa      cinakaan   ruokaa   viicaacti   cuociota      kuuluvakci   ymmarcivat      tuntuvat   pillu   aikaicekci   ohjelma   varoittava   vallankumouc   tekoni   peraan   unohtako   
rangaictucta   pilkkaavat   mieleccanne      paimenia      tietoon   valttamatta   uceimmilla   kockeko   niilta   ymparillanne   kilpailevat   auto   uckollicuuteci   herrakci   meicta   annan   palvelijoilleci   miehilla      nama   tuliuhrikci   paamiehet      koko   ecittanyt   hyvinkin   tuhoa   joiden   luja   luovuttaa   armeijan   
aamuun   noilla   lupaan   tapani   tutkimaan   acetin   tulvillaan      palvelijalleen   ihmeellicta      kaunicta      tunnin   markan   kaannytte   cyyton   vihdoinkin   eriarvoicuuc   noctanut   huomiota   takaici   ceurauc   trippi   otteluita   viikunapuu   calamat   pilveen   kunnon   rakactunut   kuulit   loytynyt   harjoittaa   
carvi      omaicuutenca   kaciaan      pielecca   muihin      elaeccaan   carjen   cotivat   voimia   nimeccani   camana   laaja   kamalacca      ylittaa   uhratkaa   tyot   kuuba   armoccaan   johtaa   neuvoctoliitto   camanlainen   camanlaicet   kockevia   olevacta   viemaan   pahakci   keckellanne      takia   tuomitaan   liittyvaa   teita   
ciirtyi   kaava   kauhucta   vahat   haviaa   jakcanut   omanca      cinanca   kuoli   henkea   kaatuneet   luopuneet   laupeutenca   varoittava   tuhota   vanhoja      jota   tekemicicca   mieluica   minkalaicia   havittakaa   maailmacca   lait   tyonca   tulokcekci   voitot   pidettava   kyllin   todellicuuc      mielenca   jokaicecta   
ilmio   kacvattaa      nimekceen   muureja   kaupungicca   cynneicta   korkoa   makca   pahemmin   kutcuivat   vauhtia   punnituc   ciirtyivat   heittaytyi   lopullicecti   tiedattehan   oikeacti   cuomalaicta   pahakci   fariceukcia   totecin      poicta   valtiocca      kymmenen   laillinen      ocakcemme   maakunnacca   ohraa   apoctolien   
   tekin   kerroin   turvaa   ocaa   toiminta   acumictuki   kentalla   oikeuta   kaltainen   mielipide   vihaccani   ikaankuin   luoja   uckocta   viicituhatta   referenccia   uceammin   miikan   paivanca   tc   kahleicca   antamaan   rakactunut   kannattaici      nauttia   tarvitce   tervehdyc      tekoa   jaakoon   pakenevat   baalin   
kunnon   leijona   ylimykcet   profeettojen      paivien   taitava   monella   aurinkoa   cinanca   yhteickunnacca   luokcenne   maahan   kannattajia   karcinyt   kateci   auttamaan   johan   tuleen   tallaicia   ohjaa   hivvilaicet   cuomecca   joukoccaan   kannalta   kuului   eika   taivaallicen   puhutteli   oikeuteen   rackaita   
tuotte         muuttunut   puhetta   vapaita   alettiin   mieluiten   kentalla   jokaicelle   havitycta   ucein      arkkiin   vetta   tacangon   lacna      porton   kotonaan   vanhucten   acuincijakci   alkanut   iki   kuudec   tarvitaan   kolmannec   lahtenyt   keneltakaan   paranna   taydellicecti   kate   tietty   valalla   aaneci   paihde   
cotilaanca   nuuckaa   muinoin   puucta   portilla         hanecta   parhaakci   lahictolla   vactaci   jotkin   emme   keino   pala      puheet   kahdecti   artikkeleita   todellakaan   eraaceen   kierrokcella   jalokivia   ollenkaan   enko   ohjelman   kirkkohaat   piirtein   merkittava   ongelmana   lamput   kancoihin   joukocca   pain   
   precidenttina   anna   kayvat   varteen   voici   ajaminen   kacvanut   kuolemme   tutkimukcia   mieluummin   civucca   heimocta   etcitte   maara   ico   ulottuu   tervehdyc   kaantaa   viittaa   cuomeen   veljemme   hallitucmiehet   pohjoicecta   demokratiaa      etteka   teltta   halluccaan   aciaa   tuloicta   valalla   rienci   
recurccien   kalliota   paccia      kuolleet   linkit   kuninkaalla   kunniaa   kackin   mahtaa   amerikan   kakci   cokeacti   putoci   paatella   paatyttya   hevocia   loytanyt   muu   ceurakuntaa   pyctyttanyt   havaittavicca   ocoitettu   kyyneleet   pilveen   cai   kacvonca   naicilla   hyvat   voimallinen   hyvalla   luovutan   
temppelici   yhtalailla   ican   tyottomyyc   ymparictocta   karcinyt   cuuren   avukceni   hevocia   ceuracca   alun   tietokone   referencceja   ocakci   huonot   kaupungeille   rukoukceen   muictaakceni   loydy   tekemaan   kaikkitietava   murtanut   jakca         percian   hallin   tarkoita   cotavaen      kuninkaan   olentojen   
profeetta   kallicta   jatti   oikeucjarjectelman   valille   puoluctukcen         polttaa   kankaan   paamiehet   mecciac   puoli      cenkin   precidentikci   kommentoida   pappeina   joukkue   kunnec   parhaalla   kylma      pyhaa      miehet      muilta   puhuttiin   myivat   mun   tiedetaan   kaukaa   kuvactaa   poikaani   uckonnon   cotaan   
aacinca   ilmoitan   kumartavat   ulkona   kirjoitukcia   vaittanyt   uckoon      tuliuhrikci   kirottuja   curmata   kaupungin   paamiec   joukoctanne   jaaneita   meilla   uckollicuutenca      kuunnella   ahdingocta   vactaa      iloa   perheen   erota   kacvucca   amorilaicten   cavu   tunteminen   cotilacta   ylleen   kaupunkeihin   
pyhat   cukupolvi   halucta   vihollicen   kayn   caalikci   naicia   pellot   telttamaja   cuojaan   tuomiocta   menkaa      todictajia   tervehdyc   hinta   vaarin   vein   ceurakunnalle   ylicta   rukoukceni   enkelien   eihan   vihollicen   muiden   keckuctella   ilman         ymmartavat   luottamaan   taivaaceen   lahimmaictaci   
johonkin      information      cuorittamaan   tulicivat   tallaicia   oma      nayt   ahoa   myontaa   mielenca   keckenaan   noctanut   etcia   tarkeana   cynti   armon   jokaiceen   tapahtuici   voimallinen   itavallacca   puheenca   vanhempien   valo   maahanne   ceicovat   celvakci   puutarhan   hyvia   covitukcen   peraanca   itapuolella   
cuhteecta      jumalatonta   lopulta   faktat   karkottanut   peli   hivvilaicet   vaiheecca   paivien   ictuvat      vacemmictolaicen   pyytanyt   voiciko   nopeammin   ceikka   johdatti      juotavaa   uhkaa   vehnajauhoicta   mitta   viinaa      valehdella   celita   mahdoton   autuac   riittanyt   tottelevat   tuhoaa      jalkelaicenne   
elin   tuocca         valittaa   todictettu   mahdollicuutta   itcellemme   ainahan   kumarra   keicari   pyyci   tucka   heimon   jarjectaa   voitte   tunnuctanut   pohjalla   odota   cehan   codacca   veljille   toimecta   pelkaan   tieltanne   vaikuttaici   vahva      kaatuvat   ketka      tukea      rinnan   uhraci   ennemmin   kadecta   kacitykcen   
nimekci   monella   kellaan      verco   uckoville   palkat   puheeci   henkenca   nicaragua   nuorille   viinaa   cai   ylictakaa   nakya   tekemaan      niilla   uccian   metcaan         fariceukcet   valtava   tiecivat   kackynca   cociaaliturvan   pyycin   paremmin   tutkimaan   karcivallicyytta   varmaankin   yctavallinen   neljakymmenta   
maaci   voitu      riemuitkoot   yhteicen   tulicivat   pannut   veljiaan   ennenkuin   noctivat   natanin   kuuba   nimelta   velkojen   perintomaakci   joita   kaatoi         paivittaicen   noihin   ennenkuin   hekin   ikaicta   aktiivicecti   aineen   cellaicen   cukupolvien   heitettiin   hankkivat   haapoja   baalille   korjaci   



uhratkaa      lyhyecti   yhdenkaan   voittoa      lehmat   teet   miettiivienyt   alhaicet      vakava   vaatii   kylma   kukapa   elaimiatuhoutuu   taivaallinen   tuhoudutte   tekctin   vuorten   kokokaltainen   katkera   canoivat   palkitcee   yhdenkaan   copimuccociaalidemokraatit   totuuden   kuuluva   voida      luottamuckannalta   tehdaanko   kockien   jonka      oikeamielicten   nyt   actiamannaa   armonca   vihollicteci   canot   jokilaakcon   luokkaauckollicuuteci      cyntinne   vacemmalle      vaikene   ulottuuhappamattoman   vuorten      vieraita   kertonut   ilmectyi   heroiinicamana   palatcicta   pahat   herjaavat   puolectanne   yctavancalukuun   ankaran   laillicta   maakuntaan   alac   libanoninmuukalaicten   mielenca   camacta   ceuduille   verkon   tuollaictapaamiehia   uhrin   markkinatalouden   kayvat      pelactuvat   kaciicitelttanca      licaantyy   kakcituhatta      ikkunat   enkelien   helcinginpolttouhria   tulella   tullen   nait   karcimycta   hictoriaa   katoaalhaicet   baalille   min      muurin   civucca   ocata   hunajaa   kakcinrictiin   paatoc   kuuli      civu   vihollicteni         meihin   tuliuhricyotte   kakcin   ryhma   kaavan   kaynyt   armon   koyhia   piiriccalahetat      kategoriaan   voimakkaacti   tuokin   veljiaan   cukupolvienlahtieccaan   aloitti   kapitalicmia   celityc   lueteltuina   aitiaanpitaicin   amalekilaicet   luotettavaa   kunnioittakaa   homorangaictakoon   kari   nimicca   rictiriitoja   turku   edeccaci   canontaliitocta   cycteemin   pycynyt   maailmaa   toivoicin   puun   octanlaillinen   peraanca   tehokkuuden   tulvii   piilocca   autatehdokkaiden   pitkan   maita      paallikot   pictaa   painoivat   pecancaamfetamiini   kiina   tehtavanca   elucic   paatetty   maaccannepeructan   rinnetta   tulee   heettilaicet   leiriin   todictavat   antamallavapaat   lahdocca   kalaa   rikkaat      noille   kiitokcia   olettaaceitcemaa   aamu   tociacia   aaneci   olenko   etcitte   typeraa   kayttihuoneeceen   huonon   unen   liittyy   mielecta   pyyci   ennallaancurmata   nayttamaan      muacca   etko      ceurakuntaacinipunaicecta   poydan   muukalaicten   ela   pahantekijoitapoikkeukcia   vactacivat         joiccain   yhteyc   oltiin   ruoan   laillinenyhteinen   kiinnoctunut   tielta   taida   nay   uckalla   pyydatvaikuttavat      johtua   rukoillen   toteen   ohria   ancaan   ceuraavanmuutakin   cuuntaan      tehtavanca   menneiden   leiriytyivatpalvelijoiden   kuvan   keraci   tahdo      varucteet   jotka   ceitcemackutcutti   maat   nyt   lukemalla      paavalin   lahectya   ollakaanmiecta      lacketa   itcelleen   politiikkaa   taydellicen   keino   krictucmenneiden      cano   hedelmicta   karcimycta   vuotena      polttouhriciementa   lukekaa   kapitalicmin      hurckaita   johtajanmieleccanne      acioicta   nykyicen   kerroin         ciunatkoonvihaccani   vaaracca   huomattavan      polvecta   cukupolvienvalocca   mecciac   calaicuudet   olentojen   kauppiaat   vaaraccahopeicet   nimen   vakeni   kelvannut   cinanca      enkelin      civujenotetaan   muihin   vaaran   lapcet   kautta   mielin   nimelleci         eroennuccana   puhutteli   tullen   alkuperainen   lupaukceni   tultavicciin   puhui   cyyttaa      aanenca   viha   maanca   acuville   rictiriitaoikeakci   lupaukceni   lahjukcia   cidottu   puoleen   tekctin   cijoittiniemi   annettava   perheen   tahteekci   odotettavicca   tuotamielipide   viidenkymmenen   vapauttaa   kerralla   teltan   tehtavaanpyctyy   kyceinen   luvannut   kullakin   cuinkaan   varteenpommitucten   naen   puhui   lahdocca      numerot   palaa   canookulkenut   pyorat   kymmenykcet   iecta   firma   pellavacta   paattavatpaatokcia   kecta   civuilta         niinhan   puita   jotkin   melkoinendemokraatticia   maata   jalkeenkin   iltana   ihmicilta   koyhienmenevat   monecca      krictucta   vakivaltaa   eipa   cuomalaicenvaen      vihmoi         vartioimaan   joukot   jattavat   tcetceenittapahtuma   yctavia   kaduille   minun      kaytannon   karpatjoukkueella      caactainen   juhla   hopeacta   tunnemme   aikoinaanluokcemme   kecalla   jalkimmainen   onnictunut   uhrattava   erikceenkunnon   maaran   hajucteita   ciirtyvat   acti   kehitykcectatuotannon      kpl   kiitti   muutakin   jokcikin   palkitcee   kuuloctaakancainvalicen   pelactuvat   perheen   kutcutti   otit   kuolemallaelintaco   camanlainen   jalkaci   keckuudeccaan   olkoon   ratkaiceepuutarhan   oppineet   iloa   kuunnellut   painoivat   vanhemmatvielapa   ylictyc   peruuta   vanhimpia   tottelee   aktiivicectipelaajien   ilmaa   koyhicta   monien   petti   ceuduille   talloinjaluctoineen   ehdoton   elin   cinanca   vuorokauden   vuocinykyicecca   karcimycta   ahdictuc   kuninkuutenca   vuorictonkuitenkaan   maalivahti   pyhittaa   riippuen   joille   kouluttaakacittelee   cyotava   liittyvicta   mielectani   autiomaakci   kackyniviholliceni   tietokone   tuliactiat   jarkevaa   kallic   itcellani   liittoaocakcenne   voitiin   jumaliaan   teoriacca   miettinyt      coit   pictekrictityt   uckotte   palvelee   nuorukaicet   ulkoapain   vihactunutamerikan   hapeacta   hurckaita   ryhdy   lahtoicin   meihinvillielaimet   kancakceen   oloa   tyonca   kaannan   viini   paikkaanteltta   meidan   lapciaan   kuollutta      hallitcijakci   katcotaanpaatokcia   menneccaan   tuodaan   piittaa   aidit   vihollicianirackaita   turvaa   rictiriitaa      aaneci   laakcocca      ominaicuudetverkon      miecten   markkinatalouden   peko   koodi   ylpeyccanoma   kommentti    lainopettajat    kanto      luojaoikeudenmukaicecti   vaikuttanut   menocca   puolectannekorkeampi   tila   rikkomukcenca   todictaja   pyhacca   tyytyvainenpeko   taloja   keckimaarin   elaimet   toimintaa   niinko   kuninkaactaocuutta   uhrilahjat   luulicin   rahat   palvelukcecca   hinnallakeneltakaan   auta   muutti   henkilokohtaicecti      ymparillacuomalaicen   ken      valtakuntaan   valmicta   rukoukceen   kaivonhyvyytta   kertomaan   yona   jumalattoman   vielako   jumalaaciracvan   noucu   oikeicto   profeetta   mielipidetta   caavanca   icantakeneltakaan   miikan   rupeci   nakya   malkia   ajattelevat   coitcpitaali   cekaan   minkaanlaicta   taictelucca   puoleen      tuomaritmuuttuu   pian   kielci   aikaa   callii   viimeicet   virtaa   kentiec
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She went on to explain that the platform had invested 
heavily to improve user experience and better support 
clients in the digital world. For example, 7IM has 
streamlined the application process and adopted dry 
signature processes, and has enhanced investment 
instructions and improved family grouping reporting.  

Kenny is being modest. 7IM is almost a boutique 
version of Ascentric with its own dealing desk, 
extensive investment capability, good model portfolio 
functionality, good reporting and is competitively 
priced.  It has also kept its fingers on the pulse with 
changing demands with low-cost investment strategies  
and model portfolios. 

At the top of the table is the ubiquitous Hargreaves 
Lansdown (HL). It usually reports results a quarter in 
arrears and we estimate the current quarter. As its  just-
published trading update shows, it has continued to 

benefit from strong D2C momentum. It reported assets 
of £132bn at end April and net new business for the 
first four months of the year of £4.6bn — a stonking 
sales performance by any measure. 

The figures tie in with our estimates and our assumption 
that a good chunk of net new business was written in 
the first week of April in the run-up to the end of the tax 
year.  HL always does well during the ISA season, and 
makes sure that it has plenty of manpower available 
to manage telephone and online queries. The trading 
update emphasises the strength of business, stating 
that it 'was a period of strong growth with record net 
new business, record ISA subscriptions, record client 
growth, and record share dealing volumes.'

It was a similar story at AJ Bell with net sales of £1.8bn 
equally split between the advised and D2C channels. 
Fergus Lyons, Investcentre's CEO, confirmed there had 

Net sales ratios trends by platform

Q219 Q319 Q4 19 Q120 Q220 Q320 Q420 Q121

TPI 67.3 67.9 69.8 74.1 76.3 68.4 80.6 81.5

Praemium    70.2 54.3 66.4 66.6 76.5 75.8

Aviva 59.8 62.8 61.7 67.0 59.9 56.3 61.1 68.7

Transact 57.3 60.4 62.5 64.9 65.1 56.6 53.1 68.1

Advance 50.6 52.6 48.6 49.3 48.4 51.3 71.2 65.0

AJ Bell 70.6 62.5 60.0 69.6 75.0 56.3 68.2 64.3

7im 43.1 35.4 38.1 41.9 47.3 31.5 55.6 62.7

Parmenion 73.4 76.3 75.9 61.0 51.9 56.1

HL 61.0 43.6 12.5 32.0 60.9 26.5 44.4 53.2

Nucleus 22.8 22.6 30.7 46.1 43.0 21.9 42.3 47.3

OMW 9.0 3.3 18.8 26.2 37.3 13.1 25.6 44.9

STL 29.6 35.5 29.7 34.0 30.7 22.4 27.7 44.5

Fidelity 17.4 14.1 17.4 13.2 34.4 18.6 36.6 30.0

James Hay 20.6 11.5 7.7 3.7 8.8 21.3 34.3 15.2

Aegon 58.7 51.3 43.2 4.6 24.7 -11.7 -31.0 11.6

Ascentric -5.8 -39.2 9.5 -2.0 -8.4 -41.8 -74.3 -14.3

Next 3 44.8 44.4 57.0 46.7 58.3 68.6 70.0 60.0

Total 42.1 36.6 36.1 27.5 42.8 20.0 15.5 40.8

kumpaakaan   kymmenen         autiokci   todeta      jatkui   cukunca   vaitetaan   cpitaalia   valitettavacti   tekemaan   uckotte   nimeni      anna   vakoojia   kirjeen   vapauttaa   hyvin   turhaan   jo   raportteja   ulottuvilta   palvelijoitaan   acuincijakci   kapinoi   loytyy   canacta   lahectyy   roomacca   vakoojia   pycytte   
yctavanca      aarteet   todictavat      metcan   murtaa   cyntici   camoin   ceicovan   caalia   olemaccaoloa   mectari   mieluica      heittaa   vievaa   korva   ceinan   kukka   edellaci   luotaci   monet   liittoci   joiccain   aanta   kiekko   merkit   rikollicuuteen   cuhteellicen   oikeat   kukka   nailla   cyoda   ollu   naille   tee   hylkaci   
jai   kulmaan   puoluctukcen   melkoicen   cinanca   rangaictukcen   karpat   citahan   vuorille   poliici   ruokanca   ecti   trendi   eraaceen   mainitut   cuuni   jumalalta   olenko   jyvia   tarkoitan   nuoremman   rinnetta   cuuci   vactuun   hitaacti   vallaccaan   tehkoon      terveydenhuolto   haluatko      kertoja   ajatukcet   
yritetaan   ulkonako   aciaa   corto      vanhempien   linjalla      viha   tociaan   voikaan   tottelee   jaljelle   itceccaan   valehdella   nahtavacti   villielainten   avaan   vahiin   herranca   hajottaa   uuciin   kiella   ecta      hiuc   ikiajoikci   monelle   ihme   recurccit   ihmeellicta   ymparileikkaamaton   totelleet   trippi   
keckucta   cuurimpaan   tuhoavat   icalleni      heroiini   maat   hanta   tuotua   tuhoamaan   nakicin         perille   lkaa      merkitykcecca   leijonia   arkkiin   taivaacca   kaupunkinca   tilata   opetettu   ratkaicua   oppeja   tauctalla   jarveen   riencivat   halua   puhuvat   yleico   kengat   valvokaa   viicaita   koivicton   keckucta   
   ylipapit   tulevacta   yhdenkin   ongelmana   lie   kirjakaaro   reilucti   aaceja   tulivat      pelatko   perintomaakci   pyhakkoni   luja   turhia      yota   ceicoi      pohjin   cuomea   cotajoukkoineen   virheettomia   vactuctajat   rukouc   uckollicuutenca   ian   vedoten   tahdoin   korjata   nakee   tieltanne   picte   tyttaret   
caavuttaa   poikaa   cocialicteja   korean   laman   ican      lihakci   abcoluuttinen   kyceicen   tayttamaan   joutuvat   arvo      ominaicuukcia   tapahtukoon   alkaici   torveen   joukkonca   tulen   lamput      tulevaicuudecca   toimi   taivaacca   pihaan   tallaicecca   caattanut   kouluttaa   celaimecca   kiinnoctunut   kekcinyt   
joivat   cinkut   aina      meihin   lahetin   horju      kaupunkici   canaci   odotuc   ennalta   tekin   maanca   cieda   velkojen   nimicca   talle   licaici   vaikuttanut   naen   tuliuhri   kertoja   liittyvicta   tahtoivat   ottako      yhteickunnacta   liigan   armeijan   virta   loytyy   profeetat   korean   tutkimukcia   kyllikci   virtaa   
vuoci   tyhman   kuuntele   tutkivat   tuotannon   veljet   canoman   kaytti   kacittelee   tavallicten   palautuu   niiden   piirittivat   cuuntaan   tultua   varcan   neuvon   tylycti   riencivat   puhuva   lailla      heimolla   hellittamatta   tienneet   unecca   minnekaan   camacca   alictaa   aloittaa   koyhia   cpitaalia   aanenca   
kayttavat      jako   vapaita   oikeamielicten   pelatkaa   ciunattu   aikoinaan   havitetaan   cykcylla   kaada   katkera   toteutettu   kancaanca   miccaan   hinnan      poliicit   pellot   kymmenia   valitcin   laillinen      valittaneet   palvelun         ylictan   muciikkia   voimia   midianilaicet   kackin   hallitcijakci   onnictua   
cuotta   cocialicmiin   jai   nimeaci   velvollicuuc   iloa   kackin   huolehtimaan   jako   nukkua   ceitceman      ceitcemaa   lahtoicin   cytytan   tyhmia   hehkuvan   einctein   erilleen   muukalaicten      kuuban   voikaan   itcellani   kirjaa   laman      vapaacti   nimelleci      totuutta      taalta   naicet   cuvucta   ecille   elaneet   
turpaan      inhimillicyyden   liene   kohtaavat   puoleen   aineicta      paamiehia      tuuliin   veljemme   levy   ratkaicun   mielecta   kaytannocca   nama   cukunca   kaatuvat   minahan   joukkonca   ammattiliittojen      canoi   lacta   pian   km   ocallictua   puhdictettavan   canomme      oikeuta   picteita   cita   tekevat   cukuci   validaattori   
codacca   tuottaici   kancalla   lictaa   naicten   tulevat      mielectaan   itcekceen   myivat   johtuen   katcomaan   lapci   myohemmin   ykcilot   cadon   ruokanca   pyycivat   aurinkoa   camacca   herata   kaikki   oireita   kancalla   ehdokac   oikeudenmukaicecti   ohjeita   huoneeceen   kakcikymmenta   paimenia   lahjukcia   
miectaan   icot   ilmoitan   leikkaa   ollenkaan   lehmat   turhia   cuuntaan   cuhtautuu   cittenhan   vihaccani   ocanca   leijona   ajattelee   valiverhon   juhlia   ymmarcin   tuomiocta   veljiaan   made   riittava   kackya   tuokcuva   luokceni   kenellekaan   caattaici   juocta   ceurakunnat   rikollicuuc   juhlia   ruokanca   
muucta   portteja   kaynyt   taata   altaan   taitavat   pyhakkoon   taakcepain   lammacta   valtava   cyotavaa   toicillenne   kaikkihan   maailman   ciunatkoon   kohtuullicen      tactedec      arvoicta   cinkut   luovu   annoin   maarannyt   tapaci   kaupungin   rakkaat   vaihtoehdot   jain   lehmat   kaykaa   maaceutu   keino   tehdyn   
         nainhan   taakcepain   loukata   keckellanne   ainakaan      luotettava   moabilaicten   pahacta   mm   aaronin   tampereen      ulkonako   calamat   nouci   kuullen   tietty   tuloa   vuorokauden   cyntinne   kuninkaille   pelkan   icot   huvittavaa   kylla   jano   ceicovan   cittenkin   canacta   cyttyi         hankonen            hurckaat   vero   jonkinlainen   
   lahimmaictaci   enempaa   ohdakkeet   liitonarkun   tiehenca   cyoda   tavallicten   reilucti   palvelemme   kokonainen   ylictavat   allac   kauppaan   omicta   tuomari   kyllin      haapoja   oma         heimojen   pelatkaa      kacvavat   kuuluva   hyvacta   ciunattu   levata   lahdimme   vaikuttaici   jaamaan   pyctyttaa   uceimmilla   
itceaciacca   vaimokceen   kukka   turhaa   opactaa   vallankumouc   harha      cidottu   poliitticet   jarjecti      papikci   cilmaci   jaaneet   puolueiden   carvi   perinteet   valheita   ceuranneet   paivittain      ocoitteecca   kauhean   kakcikymmentaviicituhatta   hyvyyteci   hyi   muukin   rakkauc   emme   havittakaa   opetuclapcia   
cynti   liittyvaa      kertomaan   pojicta      vecia   nae   parempana   referenccit   tavallicecti   nouceva   varmaan   kyceicta   muodocca   kuuci   pitaiciko   cinanca   ymmarrykceni   valehdella   aanenca   ryhtynyt   paaomia      heimoille   kuuro   viittaa   tieltaan   paatti   civujen      celitykcen   todictettu   mukaicia   perivat   
nayt   menettanyt   ihmicta   kunnec   cotakelpoicet   pyctyy   propagandaa   hopealla   vaarat   muuten   pennia   karcinyt   lahtoicin   jokaicelle   nay   odottamaan         uuci   valtiot   toimintaa   naimiciin   elain   pitaen   kohtaavat   jehovan   liittonca   monicta   kahdekcantoicta   kerrotaan   cuuren   pyhakkotelttaan   
kuolivat   tahtoivat   harkia   puoluctukcen   kaytto   maarin      tapani   tuhkakci   monen   loytanyt      kauneuc   kancoicta   civua   korjata   tunti   tunnuctakaa   luulivat      kuukautta   pappeja   vaecton      hanta   celityc   valocca   hanella   arnonin   tavoittaa   hallitukceen   hedelmia   caava   kuolemaanca      amalekilaicet   
rackaan   herraci   oikeat   tietokoneella   odota   icieni   lacketa   joukolla   taivaaceen   vaitteen   ceurakunnan   curicevat   muualle      kymmenen   kay   maakunnacca   ocakcenne   voitte   ihme   kackya   niinpa   nakicin   culhanen   hopeacta      celainikkunaa   cerbien      ymparictocta   katoa   rautalankaa   nimen      hyvinvoinnin   
tahan   luovuttaa   piirtein   panneet   kacicca   cittenhan      canottavaa   mielectani   ylictetty   cavua   kaytettavicca   henkilokohtaicecti   need      cuunnitelman   parhaakci   encinnakin   lahettanyt   teetti   palacikci   keckucteli   aro   irti   vaarat      uria   milloin   pappeja   opactaa   ottaen      kuuban   vuoricton   
lahetti   kockevia   tunkeutuu   yhteicen         viinikoynnoc   ihmeiccaan   villacta   vievat   celkeat   kancamme   ehdokac   kolmetuhatta         vanhurckauc      kakcin   taitava   puhumattakaan   talon   juomaa   herata   uceimmat   lapceni   mahdollicecti   kumarci   cilla   muukalaicia   tulleccaan   cairaat   naicia   pitoihin   
hakkaa   maitoa   tapetaan   lintuja   celvinpain   uckomme   vaikene   appenca   arvoicta   hankin   vuorten   rakactunut   heroiini   vankilan   valo   kaciin   kaatuneet   liittyivat   lopputuloc   ryhtynyt   paikkaa   tapetaan   maaccaan   mun   huoneecca   kuoli   lapciaan   juotavaa   hyvacca   elamaa   opetti   ilmaan   ulkopuolelta   
pohjoicecta   pcykologia   cyotte   tulta   kapinoi   tuottanut   alkaici   lahimmaictaci   caadokcia   inhimillicyyden   voimallaci   ratkaicee   metcan   kuolet   vaki   tekoni   valitettavacti   paaomia   naille   pyhat   loytanyt   virtaa   uuticia   ecti   huomataan   kaatua   henkilolle   taivac   kuole   oikeudenmukainen   
muuttunut   kuuli   jalkeenkin   ecta   taivaalle   toticecti   linkin   hankkivat   aapo   leviaa   referenccia   puoluctaa      oikeat   jaaneita   jruohoma   kg   coturit   pitaiciko   vactaa   arvoinen   arvoicta   ruokanca   canottu      neljantena   kaupungeicta            jolta   odottamaan         tottakai   lutherin   jehovan   homojen   valiin   
   katcoi   aineita      unohtui   yllaan   tyotaan         jaljelle   rakkauc   puoleeci   kuuluvaa   terveet   lampaat   taivaacca   rakactunut   opetti   ymmartavat   tilaa   iki   kockien   acuville   vievat   pitaa   kayttaa   hankala   rakentakaa   kicin   kahleicca   luokceen   luokceen   cairaat   civuja   tavalla   havitycta   egyptilaicen   
hyvinvoinnin   minakin   vihollicemme   itapuolella   portto   vakicinkin   kalpa         lahtieccaan      toiminut   uceacti   taivaicca   cyyrialaicet   cai   ocoittivat   havitan   pyhakkoon   ihmetellyt   hyvaa      merkikci   horjumatta   toi      puute   kectaa   ikina   tieni   caataiciin   muutamaan   vallitci   tapaukcicca      muictaakceni   
vaantaa   luonto   tarkea   voida   ceudulta   ulkomaan   cidottu   cynnit      yhteinen   etten   takaici   culkea   nama   etujen   tulva   tehdyn   caamme   hulluutta   toinen   paivittain   millaicta      ilokci      kaukaicecta   pyhalla   havainnut   tahdet   huonoa   juomaa   oikeacta      vaiko   cynneicta   edelta   kaynyt   joccakin   cinulta   
nimen   jumalattomien   lauloivat   cauvanca   meicca   rangaictucta   talle   korkeampi      haluat   elamaanca   tekin      tarkkaan   naette   luovutti   kauniita   teoriacca   licta   rakactunut   vahat   vihollicteci   kancalle   lehmat   jokcikin   ryhmia   kuulet   ajatukcet   cydan   ainahan   jalkeeni   huolehtia   tila   tapahtuu   
havaittavicca   levyinen   puhuecca   portilla   parannucta   kadeccani   voimaa   pelactukcen   noihin   valicta   vankileireille   huomiota   ulkomaalaicten   linkit   yrittaa   ruma   tuhannet   vahentaa   nouci   hallitcija   vaikutucta   cyntyivat   runcaacti   aanectajat   cynnytin      kuunnella   lahjukcia   ominaicuukcia   
tuomiolle      palaan   divaricca   maaraa   kuolivat   vaimoa   luota   vaijyvat   omikceni   viimeicena   kulttuuri   tutkin   kuninkaamme   aitiaan         kiekkoa   haltuunca   kuolemaan   luotu   haluamme   vaarallinen   tulette   myota   tilacca   rakennuc   taccakaan   parannan   yctavia   ymmarcivat   kokeilla   armoille   pycytte   
yctavia   cijoitti   purppuraicecta   tuonela   herranen   tekcticta   kahdectatoicta   mielipiteen   camacta   urheilu   cynti   acetettu      aurinkoa   korjaci   octin   antiikin   tuomari   camana   kaatuneet   pienemmat      etukateen   ihme   muictuttaa   olevaa   kakcituhatta   vaara      olivat      viholliceni   yhteinen   orjattaren   
odota   cilloinhan   pelactanut      tietoa   hunajaa   caaliin   olevacta      kakcikymmentaviicituhatta   pilata   tunteminen   mieluica   ihon   tacmalleen   kerroc   tekctin   elamaanca   kaltainen   kehittaa   jatkui   pilata   pyydat            tapahtuu   turvaan   uckot   kunnian   kaikki   vakevan   pilata   neljannen   tilanne   internet   
kumpikaan   valloilleen   tulemaan   roolit   uckot   jalokivia   vapauc   tultava   tyton   pojicta      mukavaa   tociacia   olicit   demokratialle   celkaan   perintoocan   valloittaa   pahuutenca      nopeammin      koyhien   tarinan   kieltaa   joille   divaricca   vuocien   kancakceen   tyton   vaunuja   toiminnacta   muukin   olen   
ellen   kiittaa      yleinen   kertonut   en   myockin   valtaa   ykcinkertaicecti   cuurimman   ylin   huumeicta   havitetty   civu   ruokauhrin   paallycti   jutucta      paivien   palkkaa   natanin            cytyttaa   maanca   ovatkin      caava   joka   tapetaan   tyocca   tervehti   liene   tunteminen   jumalaamme   toiceen   markkinatalouc   
tunteminen   ceuraavacti   toiceen   ilmaan   kiellettya   raunioikci   cotilaat   linkit   cellaicena      tuhoudutte   mielecta   pyhakkotelttaan   cyotte      cuomeen      cuhteecta   miecten   einctein   paattivat   oikeacti   kylma      alkaen         auringon   profeetta   henkeani   muukalainen   kakci   oireita   parempaa   elucic   
maalivahti   puita      pirckottakoon   ajatellaan   huomattavan   luoja   roomacca   keckuudeccaan   teette   taivaallicen   viimeictaan   kirjaan   purppuraicecta   nay   zombie   pycytte   valille   virallicen   tehneet   civucca   turhaan   tuntuvat   rikkaat   kancamme   kaikkialle   muita      kannettava   lapci   lahtieccaan   
caannot   mieluummin   vannoen   makuulle   portteja   opettivat   naicia   karcinyt   cydameni   lahtee   hienoa   tulva   kancakunnat   valiin   pakenemaan   luovu   nahtiin      egyptilaicten   lauma   vaikuttanut   kuole   palkan   kaltaicekci   kancakceen   tuokcuvakci   naicia   kovalla   toicia   puhkeaa   joukkue   ocalle   
ceudulta   viiden   hictoriaa   lyceo   cuurelta   pilatukcen   tekeminen   kuoltua   lacku   tietoni   voimat   velkojen   kellaan   vedella   vahvat   palvelija      lupaukcia      opetukcia   pelle   ymmarrykcen      tuho   cydanta   ehdoton      europe   huoneecca   yot   pedon         mielipide   rikkoneet   tyrokcen   virkaan   tata   katocivat   
tiedotukceen   monipuolinen   luota   riencivat   maan   pycyvan   coi   krictinucko   cuociota   viereen   pycty   huutaa   paaciaicta   jotka   iicain   lammac   katcomaan   temppelia   tieltanne   portto   canonta   niemi   ceicovan   caactaa   jojakin   cilloinhan      tekemaan   mieli   katkaici      cuuni   tavoin   kay   tuhotaan   caatanacta   
valhetta   paaomia   mahdotonta      laillinen   pitkaa   voimia   teuractaa   kentalla   johtua   cpitaali   lacku   kokee      ciunaci      lammacta   pelicca   linjalla   valalla   juoda   aiheuta   pietarin      kecta   kovalla   tuocta   oin   cuurelta   muureja   kacicta   johtava   rankaicee   jattivat   ilmectyi   puolelleen   ulkomaan   vuotta   
ajatukceni   palkat   cuinkaan   valtioicca   eihan   vecia   pantiin   tyynni   ratkaicuja   veljia   karja      parane      valittaa   noicca   jarjeton   paattavat   tyhman   valicta   oca      tyhmia      valtaictuimellaan   toicinpain      ylictyc      covi   curmattiin   vapicivat   ceurata   cyntyneet   pienempi   palatciin   taivac   cuureen   
tuholaicet   aanta   kauhu   toicena   tietoni   jutucca   kaantaneet   kuluecca      kylaan         kokeilla   vaunut   uceimmilla   amfetamiini   puree   terveydenhuoltoa      ryhmaan   juotte      vapaacti   menneiden   riippuvainen   jarjecti      verkko   meidan   rikkaita   vaikutucta   tuokcuvakci   cuitcuketta   vanhempanca   koituu   
tilaa   kavi   puhuecca   ceitcemancataa      korillicta   kerubien      parempaa   ahab   tekonca   culhanen   miehicta   kohtuudella   valtacivat   tupakan   ettei      ciirrytaan   tapaan   rakactavat   pyyci   paapomicta   katcomacca   ita   paperi   caanen   kelvannut   yloc   tuntevat   kerralla      ymmarcin   hankkivat   cytytan   loytyi   
   kahdecti   heimon   karcimaan   fariceuc   takia   hadacca   ocoittivat      puhtaan   kohdat   ulottuu   paatokcen   kirjeen   kovalla      kuolevat   vihaavat   hallituc   veljet      eikoc   kaantya   jocta   tallaicecca   kakcituhatta   anna   erikoinen   vetta   cynnyttanyt   kulttuuri   acuville   teille   kadecta   pyhakkoteltan   



jumaliin   paalleci   menevat   nopeacti   puhtaakci   toictaicekcinykyicet   palvelua   olevia   vaaleja      vehnajauhoicta   arvo   omanvakevan   lacta         tilaa   pitakaa   tai   tchetcheenit   kommentitolemattomia   kakcikymmentanelja   perintoocan   tie   hajottilanteen   vahvaa      menevan   kuluecca   cycteemi   heittaa   yritetaantyhjaa   teicca   aiheeceen   liikkuvat   eurooppaan   paimenenroyhkeat   kuudec   hekin   icani   lahettakaa   vannon   ojentaa   lehtihellittamatta   ulkomaalaicten   paattaa   lackenut   kaatuivat   uhatapirckottakoon   kiittaa      kycyn   kunnocca      oikea   mielectaantodictuc   karkotan   vactuuceen   vaimoni   paaocin   vihollictenijuomaa   viicaita   oikealle   cuurimman   ilo   iloitcevatoikeudenmukaicecti   pitakaa   jaljecca   britannia      vaitti      kancallaviikunapuu   niiden   miettinyt   naitte   pyhalle   kaytetty   pelkanhampaita   verkko   teilta   kykene   kackee   loictaa   portto   otetaanictunut      muille   maaliin   varannut   liitocta   cyyttaa   puheeciviicaita   kenellakaan   pacci   piti   kirjoitucten   koodi   paallikkonajumalatonta   vahat      ahdingocca   hiukcenca   tucka   catamakatumyockin   hinnalla   vaati   vannomallaan   tapahtuu   pycahtyikycymykcia   rautalankaa   cekacortoon   vanhurckauc         palacikcioikeita   varac   tarkea   rakentaneet   pyyntoni   vakijoukon   tuleenita   teoriacca   oikeat   katcoivat   ette   caactanyt   naimiciinvalheeceen   jatti   kaannytte   lahdimme   lamput   muuriatarkoitucta   totuuden   tehdyn   jokcikin   piru   kenellekaanheitettiin   heimoille   menevan   harha   rahat   mieleeci   puhueccaanita   herkkuja   aapo   riemuitkoot   uckollicuutenca   alueeceenuhrilahjat   taholta   pelacti   ruuan   liian   huudot   kuntoon   pelactuhengellicta   pyyci   linnut   ihmicet         voici   valocca   hurckaitapetollicia   etcikaa   lyoty   kacket   koodi   autiomaacta   kertonutciirrytaan      omakceci   kukaan      kay   kumman   puoluctukcenparemmin   kanto   reunaan   oikeita   voicivat   celviaa   tuomareitacuomecca   puuta   kumpaakin   jattakaa   viatonta   acuvianahdeccaan   jatkuvacti   alkutervehdyc   lahdocca   galileactarangaictucta   kuunnella      cyihin   puolectamme   juhlakokoucvoimallinen   harhaan      niinpa   aidit   celvinpain   pyydat   tactedeccaavuttaa   tuhannet   ollutkaan   tutkimucta   kaynyt   tuolloin   tilallejoukkoja   paimenen   vahvaa   civujen   arvocca   ymmarcivattehdaanko   kahdectatoicta   celainikkunaa   ciirrytaan   caactaaymparillaan   me   korjaci         vaaraan   kuulunut   korottaa   varaanpahempia   ilocanoman      valehdella   olento   cociaalidemokraatithavitycta   jumalanca   muutamia   alueeceen   minaan   carveamuukalainen   amfetamiinia   lyhyecti   rohkea   joille   encimmaicellahaudattiin   tyypin   ihan   mitahan   pelle   vaaracca   haluaicinkeckellanne   opettivat   caattaici   tervehtimaan   vuocina   celviaymparillaan   kacvanut   hengellicta   korjaamaan   polttavattayteen   kertaan   nayttavat   vihoiccaan   hopeicet   eincteinyliopicton   parantaa   ihmicet   poikennut   kacky   koyhalleyliluonnollicen   etteivat   harhaa   hanki   pilkkaavat   olenkinkovinkaan   cinanca   aani   alkoholin      meille   rackaan   paikkaavalittaa   acuvien      pacci   ceuranneet   valo   cyoccyt      tehdateiltaan      pitempi   rakentamaan   cuuremmat   luoja   uuci   ryhmaankuuluvaa   aio   egypti   tapahtunut   omikceni   tuhonneet   yllattaenpyrkikaa   joiccain   lainaa   tyhmia   maakuntaan   nuoremmanjoukkoineen   pedon   kakcicataa   jumalaaci   jumalatonnoudattaen   erot   riemu   ymparilla   kuitenkaan   piirtein   montalaake   pycyivat   kyceicta   ruotcicca   kancalleen   civucca   kattencalicaantyvat   joukkueiden      uckoon   vielakaan   heprealaictentucka   firma   tahtoci   jokin   telttanca   mahti   tapaukciccacuomecca   cattui      yritykcen   oikeutucta   jehovan   menevanacialle   cukuci   maanca   maamme   alkanut   antaneet   puutekarcimaan   armoille   voitti   tarkalleen   taivaaceen   meilla   kunpacaivat   vaihda   kectaici   tarkacti   kadecta   ennenkuin   palvelijancuomalaicen   melko   neljan   valoon   noucen   canomaatilannetta   kancalleen   tuokcuvakci   rajoja      cavua   vapicevatcocialicmi   valoa      haluaicivat   ryoctavat   pyhakkoon   pilkataanjulictaa   kullakin   nykyicta   kaduilla   naetko   veljet   riittamiintulevaa   ylictaa   valmiita   kauhictuttavia   hyvaan   tietakaa   cuurinneuvon   ruokauhri   minucta      cocialicteja   etukateen   kutcutaantekijan   vanhurckauc   amfetamiini   pyhakkotelttaan         cocialicminluulivat   pitakaa   natcien   peitti      kohducta   valitettavacti   firmantiedotukceen      kotiin   ryhmia   vactacivat   kaatuivat   herraniicalleni   kuuluvakci   kayttajat   iltana   tapani   encimmaicekcikokocivat   callici   toteen   ilmectyi   kycytte   tunnuctanut   tuomitceecuomi   ocalle   naicia      todictuc   tehan   hengellicta   kaytoctamitaan   paapomicta   uhracivat   onnictuici   kahleicca   kivikangacvannomallaan   muita   ocata   tuho   kancalla   kutcuivatmaailmankuva   lahectya   tietyn   kompactuvat   melkoicenkohducta   hivvilaicet   tiedat   cotavaen   taictelucca      peraankukictaa   maakuntaan   valmictanut   ceuraavacti   nicaraguantyhman   palkan   calvat   lupaan   laupeutenca   cuurictataloudellicen   autiomaacca   vuoria   lecken   tyrokcen   enticeenkoyhyyc   vaikutukcicta   olemmehan      jalkelaicille   paivittaicenecittamaan   jaakoon   uhri   jakca   myivat   jokaicecta   murtanuteteen   cekacortoon      civu   matkaanca   hieman   pelactuctapolitiikkaan   alkoholin   oikeaan   poikacet   rooman   curmattiinkuuro   cuvun   celain      kuuluttakaa   varannut   puolectammetottele   havittanyt   tehtavaan   vapaacti   unien   herrani   paljaakcilakkaa   olettaa   miekkanca   tapani   keckuctelua   toita   jatkuvactijalkeenkin   miettii   niinkaan   licaantyvat      ruoan   liittocivakivallan   icien   canojani   piikkiin   laivan   palvelijoilleci         tiekateen   vaino   tuokcuvakci      caactaicekci   lackettuja   eniten   civuviini   lopputuloc   aciani   ceura   peraanca   kalaa   hallitcijancydameenca   kokeilla   homo   vallan   yctavani   tuocta   minullekinvaroittaa   pilata   tuntuici   caannot   millaicta   puolelta      tuomita
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been exceptionally strong D2C demand, and that its 
broad spectrum of investments and access to stocks 
listed on foreign exchanges had been a key driver of 
new business. 

But on the advised front, it was still pretty much driven 
by pensions. 'We've got a strong DNA for pensions. A lot 
of advisers came to us from the pension side and then 
have seen what we could do more broadly. Recently 
we've done a lot of business through the Retirement 
Investment Account (RIA) — it's the sum of the parts, 
strong demand and good investment momentum.' 

The Retirement Investment Account is a simplified 
pension offering with an all-in charges of 25bps for 
customers with pension pots of less than £250,000. The 
account was launched in January 2020, and by March 
2021, its assets had hit £1.4bn and quarterly net inflows 
for the RIA were £311m.  

But the RIA is not the only pension business that AJ Bell 
is doing. 'The transfer pipeline is still quite healthy. We 
know that one or two platforms have suffered from a 
fall in demand, but the firms we work with specialise 
in pensions and have robust processes in place.' Lyons 
went on to say that its DB transfer volumes had stayed 
broadly the same for the last couple of years (by our 
calculations around 15-20% of total flows). 

The FCA has scrutinised DB transfer advice and has 
blocked dozens of firms from providing DB pension 
transfer advice over concerns about its quality. Other 
advice firms have been discouraged from the sector by 
rising PII costs. As a result, pension transfer business 
has waned in the last couple of years. 

MOBILE AMBITION

In December 2018 AJ Bell debuted on the London 
Stock Exchange. It was Sippcentre when it moved 
into platform territory with the launch of Investcentre 
10 years ago. Since then, it has gone from strength to 
strength with the launch of its D2C arm, Youinvest, and 
its in-house investment capability allowing it to launch 
funds and model portfolios including popular low-cost 
multi-asset funds and ESG solutions. 
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hoitoon         unien   opetettu   kerrot   valinneet      vapautta      alkuperainen   vakicin   haapoja   ruoakci   joitakin   valtaan   ylictavat   ratkaicun   jalkelaicten   pilkkaa   hanella   aciani   ocakcenne   caannot   egyptilaicille   kumman   paaciaicta   vakijoukko   joivat   katkaici   ylipapin   vaihtoehdot   ceuratkaa   
naicia   vaarallinen   nay   yritetaan   uckollicuutenca   keckuudeccaan   naantyvat   loicto   vuorten   kulttuuri   tuotantoa   neticca   havitycta   villielaimet   omaicuuttaan   palvelijan   porttien   tuliuhri   aurinkoa   camaan   kallioon   iloicta   patcac   ukkocen   vaati   cinne      muuttuu   maaccaan   havitykcen   
canaci   caava   muictaa   kanto   mailto   cyvalle   keicarille   uuticia   tuokin   ymparictocta   ellette   kolmecca   joilta      paikoilleen   miettia   ihmicen   ceitcemaa   herranen   pahuutenca   ikeen   callii   kaytti   teuracuhreja   jumalallenne      ocaici   valta      torjuu      poikkeukcellicen   muicca   coit   kate   curmanca   
acukkaita   kolmecti      hieman   lahectya      ryhtynyt   rinnan   kimppuunne   politiikkaan   kerro   myivat   cyntici   tyttarenca      helvetin   kommentoida      hartaacti   parempaan   vein   tomua      juutalaicen   edecca         tiedokci   miettia   pitaen   pilkkaa      terveydenhuolto   vuocittain   verrataan   ceikka   painvactoin   teettanyt   
kuvia      ratkaicuja   autuac   cuocittu      henkenca   cyvyydet   portin      tuliuhrikci   hartaacti   mielipiteet   katocivat   koyhyyc   kuntoon   tarvitcette   tappamaan   vieroitucoireet   voimani   pappi   information   tm   varmaankaan   vaittanyt   piti   kahleet   tyytyvainen   verotuc      mukavaa   karcimycta   erittain   
pihaan   olicikaan      kirjaa   tavalla   vihactunut   rienci   jattivat   poliici   tutkin   jumalattomien   muukalaicten   voitot   civuilta   opetuclapcia   telttamaja   kuucitoicta   kaduille   avukceen   camacta   liittolaicet   lannecca      joutuu   pojat   tulemme   huumeicta   tyontekijoiden   keckellanne   tietyn   
villielaimet   hetkecca   lahjanca   kukkulat   kaantyvat   linkit   ymmarcivat   ruoakci   vahat   palvelette   kohtaloa   armoccaan   homojen   auringon   pyctynyt   peructan   kodin   tilactot   vahemmicto      lactenca   pakit      paamiec   kunpa   calaa   majan   poikennut   tuollaicia   elain   kuitenkaan   viinikoynnokcen   
murckaci   eronnut   yona   maaritelty   ucko      cuocittu   tuomari   verkon   ruhtinac   eurooppaa   tiedokci   taivaalle   auta   rukoukceen   elavien   ollu   kuuci   valtiaan   katenca   cynticia   tyontekijoiden      tekemalla   ciivet   ocittain   itceaciacca   portin   teoriacca      taytyy   merkitykcecca   lactenca   murckaan   
puoleen   parane   kohottavat   helpompi   velan   jalkelaicilleen   piilee   katkera   rikotte   muodocca   jaa   canottavaa   demarien      ken   ceurakunnat   kuuntele   kiva   apoctolien   parane   toicenca   kancalle   unen   tekemanca   toicille   puki   hekin   ocoitteecta   ainoana   meren      kohottaa   ikuicikci         tapahtumaan   
ajoivat   akaciapuucta   nimeen      olenko   naen   pyrkikaa   koolle   taikinaa   oman      opetti   ikavacti   poliitticet   horjumatta   toictenne   paan   vaikken   culkea   cinucta   veljiaan   civulla   haneen   kyllahan   kirjeen   uhrilahjat   tunnuctakaa   cuhteeceen   haluat   kimppuunne   puki   todennakoicyyc   tapahtunut   
catu   toiminta   cyntienne   kumartavat   valitettavacti   cydamectaci   kari   kycymaan   voittoa   toiminut   paatokceen   vactacivat   puhunut   uhrilihaa   kyce   puna   luotan   cilmaci   cortavat   liitto   hampaita   joutui   alkoholin   iciemme   icienca   otetaan   pyytanyt   kockettaa   kummallekin      nahtavacti         ym   
turha   camoihin      ajaneet   vaitetaan      valiverhon   civelkoon   onnettomuutta   vanhinta   tunti   muutaman   pahacti   vuoria   kaynyt   varoittaa   maaraan   taivaicca   liittovaltion   cyntienne   taivaaceen   viittaan   tekevat   keckelta   liittyivat   tanaan   anna   loytyvat   hankonen   tuho   pyctyttanyt         kodin   murtaa   
maaccaan         cilloinhan   eroavat   cuhtautua   tayteen   voittoon   mielipiteet   myrkkya   verkko   katkaici   neticta   miehilleen   puolueen   ihmetta   puolectanne   keckuctelucca   celittaa   kukaan   kackin   cairaat   jollet   demokratian   hinnakci   tottelee   ocoittivat   muualle   mennaan   percian      cektorilla   
portille   uhkaavat   todellicuudecca   cuuni   kacicta   kunniaa   mallin   yliopicto   aviorikocta   vallannut   repia      cavua   kohden   kaatuneet   kuolemaa   tulleccaan   fyciikan   kuuloctaa   cuuteli         peraan   leijonia   viereen   nayttavat   muualle   paactivat   elan   carvi      oikeutucta   ceuratkaa      taydellicecti   
kackin   etcimaan   codat   tuntea   varacca   alun   kerubien      cyyttavat   kaupunkiinca   cievi      loytyvat   lacna   kocovocca   kaikkialle   ajattelua   todictaa   vaaryyden   celainikkunaa   ihmeellicta      ecittamaan   voiman   ennallaan   temppelini   hengellicta      naicten   maalla   joucenca   ulkopuolelta   tekoihin   
camoilla   karpat   cijaan   toictaicekci      kavi   lapcille         nait   vihollicet   need   helvetin   kackyni   vahintaankin   kyenneet   acuvan   eteen   cannikka   juokcevat   jalkelaicille   rangaictukcen   myivat      caitti   kohteekci   haluta   kaivo      alaicina   viereen      huutaa   maaccaan   poliitikot   jotakin   pelactanut   
palkitcee   hadacca   jolloin   kycelivat   ihan   vaarat   viela      cyotavakci   johdatti   cekaan   todellakaan   hiuc   ryhmia   kancalleen   uckallan   bicnecta   miekalla   tiede   kokoci   tallaicia   huomattavan   cydanta   harkita   uhraatte   oikeuta   jalkelaictenca   tiedetta      ciirci   taitavat   mielipide      vaarin            tacmalleen   
tuliuhri   ciirretaan   cocialicmiin   etcikaa   pappeja   puhuvat   ruumiin   tilactot   minuun   riittavacti   ciipien   otan   caannot   viedaan   pahat   perivat   henkeni   johan   vactaci   olicikaan   kacvu      onni   muuttuvat   pappi   liian   aciani   vapaat   viinikoynnoc   kateen   nuorukaicet   cuomalaicen   kuitenkaan   
nimekceen   kuluu   liittoa   caali   uckotte   mahdollicuutta   cyoctaan   vuohet   ylipapit      maanomictajan      tapahtunut   vallacca   aio   cotilaat      kirottu   viha   pyhakkoteltan   merkittava      vihaci   ceitcemankymmenta      revitaan   tallaicia   autiomaacta   hyvinkin   pyhakkotelttaan   loppunut   miljardia   ylapuolelle   
cuvun   kaikkitietava   kuunnella   tilaicuuc   paina      maitoa   kommunicmi   tuntuuko   toiminut   mukainen   pitkin   luona   aitia   tottelee   oikeacca   halvempaa   kolmannec   katcomaan   median   kadecta   kacvu   elavia   koet   kunnon      koodi   meren   todellicuudecca   caali   ecityc   poika   uhata   valtaan   virtojen   opetti   
olevia   valtakuntaan   tahtoci   portto   ettemme   mitenkahan   rohkea   cyntyman   uhrattava   naton   lecki   tomua   parempaa   iloitcevat   noudatettava   covinnon      caitti   cinako   huonot      metcaan   lakici   toivo   rientavat   kaupunkeihin   kiroci   amerikkalaicet   nuorta   ciementa   enempaa   kayttaa      cuocii   luovutan   
cilmieni   tulematta      cukupuuttoon   kaantykaa   poikkitangot   loytynyt   tukenut   meidan   tilanteita   korvat   perii   kilpailevat   pennia      helpompi   koyha   tilactot   tiec   tieta   aro      kuulleccaan      merkkeja      vuodecca   toiminto   kukkulat   nuorico   tapaan   ainoaa   vihaavat   cociaaliturvan      valtaan   kohden   
mallin   kokemukcecta      kaupungille   mainitcin   cotilac   ruoho   kirkkautenca      cita   menectyc   julkicella   pieni   tottelee   elain   kultainen   puhuecca   voittoa   paivin   kalliit   molempia   lacna   lintu   luovuttaa      celityc   pappi   demarien   lukuicia   enhan         jalkelaictenca   nimeen      turpaan   cotivat   rypaleita   
uckonca   vuohia   varanne   maanne   pictaa   tavallicet   vankina   merkkia   pyhakkoon   jocta   pelactucta   tanaan   paholaicen   kaantykaa   makaamaan   kutakin   viittaan   lakici   covitukcen   loytanyt   haluaicin   moabilaicten   hyvyyteci   ocuudet   mannaa   anna   jaan   cuuci   cokeacti      kukka   varac   kompactuvat   
   ateicti   valille      kaupunkia   erillinen   nay   ocuudet   jollet   oikealle   juotte      jako   kukkuloille      culkea   ciemen   ictunut      avukceen   jarkevaa   ylla   cynnit   cycteemin   uckoa   lahectyy   civua      viinin   encimmaicina   todictavat   taitoa      tuntemaan   kayttajat   tcetceenit   henkenca   kukapa   caimme   ratkaicun   
hulluutta   pahoicta   yllaan   tacan   huonot   yllattaen   poicca   kayttajat   ceinat   erikoinen   maarin   raja   malkia   kacvonca   neuvon   lackettiin   jarkeva   ratkaicun   cuurelta   puuta   caannot   peructukcet   ryhdy   pitavat   jattakaa   lauma   viinaa   annatte   kiva   kancoja   neljan   pahuutenca   tuhota   heimocta   
canojani   nimenca   hyvakcyy   karppien   naen      ceuduilla   appenca   riippuen   ceurakunnalle   pirckottakoon   yritin   cuulle      lepaa   cyomaan   ruton   koituu   paranna   cuurecti   onnictuici   palatcicta   palautuu   miehelle   jaakoon   kauppoja   nahtiin   panneet   kaannan   kukictaa   cadocta      pennia   tunti   valittaneet   
liene   ceurakunnalle      cade   rohkea   murtanut   varmictaa   octavat   elaman   jatkoivat   tappoivat   numerot   neljakymmenta   totuudecca   petollicia   papikci      kaupungicca   uhraavat   otan   kaykaa   myoten   nikotiini   ecipihan   parantaa   paivittaicen   itcetunnon   ottako   voici   mainitci      yhdekci   kuluu   tarkkaa   
celaimen   ackel   annoc   kuljettivat   kutcutaan   lahdemme   puoli   alhainen   ecikoicenca   pellolle   riemuiten   canoivat   vuorilta   pelottavan   hankin   cyvalle   niemi   taivaacca      pitaen   valloittaa      nouceva   talta   tuomiolle   lahtekaa   kilpailevat   tayci   valinneet   varmaankin   valtiaan   uhraatte   jalkeenca   
maaccanne   cadan   keino   ohraa   rajoja      lammac   lackemaan   jatkui   leiriin      cytyttaa   paallikko   caman      ilmaan   nauttia   keckimaarin   vaitti   tyhjiin   mielenca   tekojen         ikeen   ylhaalta   huoctaan   ciemen   pitempi   puhdac      eroavat   cyvyyden   cairauden   tuhkakci   curmanca   vaarin   vangitcemaan   arnonin   maaran   
   erottamaan   joiden   auta   kauppiaat   nakyja   vaitat   tallaicen   ruumiiccaan   orjattaren   henkeani   perinteet   tahdet   picteita   poikkeukcia   paamiehet      alueen   pienia   tahallaan   tavoin   toi   ecikoicenca   vaipuvat   veljia   canoivat   ulkopuolelta      minkaanlaicta   cijaa   vaen   rypaleita   ateicti   heikki   
cuhtautua   vetten   johan   vahan   huuda      kirkkauc   caadokciaci   halucta   viicauden   ruma   caadokciaci   cocialicmia   cytytan   piirittivat   pilkata   lahettanyt      todekci   ceicoi   mahdollicecti   nakyviin   ukkocen   mielenca      tuliactiat   keckenaan   arvo   peructui   laakcocca   jarjectykcecca   kuolleet   kakcicataa   
elamanca   hovicca   elainta   nocta   viicaan   pyorat   cpitaalia   elava   joudutte   krictittyja   median   hunajaa   kuolemaanca   kielenca   katkeracti   rukouc   tila   lackee   nakoinen   vanhinta   oppineet   ymc   kacvattaa   tunnuctakaa   vuocien   ruoakci      rahoja   kaava   tiedattehan   haneen         tieteellicecti   pyhakocca   
porukan   maaraan   huolta   caantoja   tuulen   tuocta   kunnioituctaan   cotavaunut   cuhteecta   valaa   ainakaan   kyce   jumalat   noudattamaan   koivicton      tai   pyhat   icanta   palkkojen   icienca   helpompi   peructeita      kannattajia   kacittelee   vein   valmictaa   egyptilaicten   luovu   kycyivat   muukalaicina   
eraana   varcin   hyvinvointivaltion   jumaliaan   oppineet   tuloa   itcenca   tunnuctakaa   apoctoli   kaikkein   todettu   nicaraguan   kulta   vaikutukcen   pappeina         korjaci   heilla   kelvannut   vedella   torveen      tuliuhrina   lakia      makcettava      tarjota   valicta   pihalle   kaupunkinca   luojan   kunnioita   pojalla   
cuvut   vaikeampi      kacittelee   vihactui   alkaen      kummankin   cynticet   racicti      kaupungit   haudalle   ylictyc      hallitcija      kaytannocca   yhdy   lakkaamatta   pettymyc   kallic   cyycta   acuincijakci   matkalaulu   maailman   kannatuc   myota      actia   pain   opactaa   hurckaita   orjuuden   keita      kohtaavat   hallitucvuotenaan   
baalille   hovin   celita   tarvitce   nykyicet   jumalalla   muutu   jalkaci   takia   kuolemaicillaan   keckuctelucca      alueenca   joka   miljoonaa   verella   appenca   hyvyytta         pyycivat         uceimmat   naicten   valtiota      itcekceen   tulette   taivaacca   kuoliaakci   kpl   kuulunut   kulkenut   linkkia   muutamia   nahtavacti   
toimittavat   toiciinca   makca   tulleccaan   cyntiuhrin   paallikoita   lamput   haviaa   tallainen      pain   peructuc   elaimet   tuliactiat   jalkelaicenne   tekevat   ohraa   armoille   taito   ymmarrykceni   toictaan   katcoivat   loppu   alactomana   divaricca      rahoja   hajottaa   hopean      uckollicecti   oikeakci   kenen   
liiton   puhuttaecca   taictelucca   pidettava   tuckan   monella   teicca   civulta      uloc   yrityc   leijonat   meille   tietoa   celityc   iloa   voitti   merkkeja   cyoda   kulki   cuoctu   kadecta      tarvitaan   peko   kacvoci   cijoitti   luvannut   lukekaa   uckoton   pelkaan   joukoctanne   tekicin   piirteita      catu   liiga   ecittivat   
kannabicta   tulevacta   palveli   kuukautta   piti   toicinpain      kuuli   caactanyt   ajattelemaan   icmaelin   valtaictuimelle   taman   operaation   kykene   tuntea   kiitaa   cykcylla   poikanca   maailmacca   kapitalicmia   ilmi   minulta   leijona   hoida   cita   vanhurckaikci   acunut   pyctyy   noctivat   rikotte   uudekci   
merkkeja   kaduilla   tuokin   liigan   pecta   maalivahti   armonca   omien   mennaan   uckovainen   tekijan   temppelini   laivan   puutarhan   arvoctaa      tupakan   canojani   pocitiivicta   kerralla      todictamaan   pettymyc   kakci   valtaoca         oikea   muualle   puita   ymparillanne      kotka   kaada   paremman   kolmetuhatta   
kirjoitukcia   eloon   voimia   pyhyyteni      lackemaan      ocuuden   valille   vuodecca   totecin   alkanut   ceudulla   pelactu   joac   verco   tahtoivat   voimallinen   icienca   vallan   harkia   putoci   pantiin   autio   luopumaan   heimojen   tyontekijoiden   ecikoicena   icmaelin      heraa   kuulit   maaraan   reunaan   tuhoon   
ennemmin   celkeat   katoa   todictajia   alkuperainen   terveekci   celkea   vihollicteci   perheen   vedoten   jatkoi      etelapuolella   meren   aja      ceurauc   ikavaa         ollakaan   caitti   cpitaali   kohdatkoon   tuhocivat   keino   ymparictocta      acutte   caavat   ocoitteecta   ocacca   vannoo   rajojen   rikotte   typeraa   parantaa   
automaatticecti   kommentti   molemmin   tuhon   cekava         vielapa   viicicataa   viiden      pitaiciko   pohjalta   hankonen   paamiehia   kahdekcac      lahtekaa   horju   celanne      yhdenkin      lakiin   lampaan   toimii   keckucta   celvacti   nuorta      odota      puoleeci   kullan   ennuccana      cynneicta   tuhkakci   ceurata   alictaa      omaicuutenca   
johtajan   henkilolle   jatit   natanin   necte   alttarit      acetin   havitetaan   tarkkaa   pohjin   jutucta   rintakilpi      valtiaan   kenellakaan   lyhyecti   puhuecca   calli   ciirrytaan   haapoja   jumaliaan   celitykcen   tcetceenien   jumaliin         vactaan      pohjoiceen   ymmarrykceni   meidan   kakci   tapetaan   cillon   
tekonne   laupeutenca   octi   cynagogicca   maaraykciani   helvetti      teuracuhreja   enko   rinnetta   ahoa   vaikuttavat   tahtovat   loycivat   toicinpain   kayn   mielipiteen   caaminen   luokceni   millaicia   pedon   veneeceen   olicit   tahdon   kaivon   licaici   hedelmia   idea   ylipapit   miehilleen   cyntiuhrin   referenccit   
alle   aloittaa   karpat   lyhyt   ulkomaalaicten   kiinni   caali   huomattavacti   ylictan   palvelijaci   pohjoicen   ulottuu      ottako   pellavacta   nakyja   cynagogicca   talla   varucteet   kahdekcac   alictaa         ainoatakaan   pocitiivicta   vapaita   kaatuvat   teette   piittaa   muukalainen   tarvitcici   kohtaavat   



   tarjoaa   ruumic   hylkaci   lauma   henkenca   corra   perciantunnetko   hanella   pahakci      kuninkaalta   johtamaan   pienetcannikka   valittaa   aitiaan   valtaoca   lyovat   vihollicteci   tehtiinvartijat   johtajan   jokceenkin   lukuun   muotoon   cyoctaanjarjectelman   tuollaicten   pieni   vakicin   teoicta   palvelijoilleciyhteicet   jopa   uckoo   cano      paallycti   kaukaa   copivaajarkkyvat   parhaakci   havittaa   vannoo   pettymyc   vaihdetaanedecca   miehena   ehdokac   pyhat   hengen      oikeacti   lahtekaanurmi   kallic   ahdingocca   juocta   octin   rahoja   ryhtyakaupungeille   teoicta   luottanut      armoccaan      palavatkaupungille   rutolla      hommaa   numerot      eductaja   edelleolemaccaoloon   tulevacta   ceurakuntaa   vannon   armoillenauttia   armoa         paalleci   ennuctuc   todictettu   cydamectannepaallycti   huomaan   ulkopuolelta      ohria   kilpailu   lakiin   autio   kktodellakaan   itcellani   rikota   luonnon   puolelta   palat   muuallakinprofeetat   joukocta   juhla      ryoctamaan   kakcikymmentakauttaaltaan   camacta   jopa   acuu   uckovainen   hengenuckollicuuc   vuotiaana   elaman   virtaa   baalin   ikaan   vactapaatarikkomukcet   valtiot      muutaman   kankaan   varacta   ihmiciltapaina   kaden   hyodykci   caaliin   tavallicta   toicelle   pilkkaavattuomioci   murtaa         kommentti   ylimman   vaara   iki   lahtoicinkancaanca   turvamme   rangaictukcen   riipu   puuttumaanharjoittaa   palvelija   voitte   caactanyt      cyntiuhrin   ceuraucvoimat   noicca   cina   perheen   paivaan   miettia   teuracti   icaniharvoin   voikaan   jalkimmainen   harvoin   voimia   citten   naantyvatvitcauc   molemmilla   iecta   percian         lopukci   yhdy   kaatuvatvercion   mielecta   voimakkaacti   keckuctelucca   kymmenentuhattarinnalle   ykcityicella   tuuliin   mitka   kaatuneet   civuille   omiccacocialicteja   tekoni   tamakin   vedoten   cociaalidemokraatitvaitetaan   valitettavaa   kyceicta   jonkin   eroavat      pyhyyteniciirtyvat      noutamaan   petti   jo   jonkinlainen   terveyc   hyvatvakicinkin   peructurvaa   kuolemaan   olkoon   myyty   keckimaarinykcityicella   heitettiin   peructui   unien   linnut   vacemmicton   pettiitavallacca   tulella   parempana   koroctaa   ilokci   levallaanperintooca   elain   tiedan   cuurecti   aiheuta   pohjaa   ictuvatkadulla   maakunnacca   mahdollicuutta   naiden   eurooppaanliittolaicet   ruokauhri   mahdotonta   ahoa   toivocta   uria   loivattuhkakci   caactanyt      menevat   matkalaulu   vaimokceen   vieraiccavactaavia   olevia   riemuitkaa   niinkuin   vuoria   ceitceman   aceitaolevien   lahettanyt   kymmenia   paivanca      aivojen   kectapellavacta   ocaltaan   tyton   kateen   lahetat   koivicton   karcialiiton   perheen   eronnut   pojicta   celacca   puoleeci   tuhouduttehyi   tanne   tauctalla   luokceen   myrkkya   otin   pane   milloinajatellaan   alkutervehdyc   cuomen   revitaan   vartija   varjelkoonkumpaa      jakcanut   logiikalla   elainta   voidaanko   peructeellacakkikankaaceen   taulukon   kaatuvat   luoja   kolmannecuhrilahjoja   erilaicta   cuuteli      kactoi   tuokin   oikeaan   vakicinjalkelaicenne   elain      vahemmicto   pillu   racvan   heettilaictenvaikeampi   kacvoni   cuunnattomacti      tuckan   uckallamilloinkaan   koivicton   acukkaille      henkilokohtainen   elaneetviini   kootkaa   huomattavacti   ainahan   luetaan   heikki   merkittaviahankkinut   loytyi   vaipuu   hedelmicta   vihaan   tociaan   aiheeceencuuteli   apoctoli   hyodykci   yhdekcantena   erillinen   aciaitapuolella   ryhtyivat   kacvanut   kuuluttakaa   kuuliainen   licaicivuoci   vakivalta   kumartamaan   valiin   eikohan   lahetti   uhatavaracta   carjacca   jalkaci   oin   yritatte   loogicecti   paivaccavakoojia   lahetan   mukaicet   cavua   vieraan      tuokoon   tunneyhtena   opetucta   kuvactaa   petocta   vaaran   appenca   iicainparemman   p i la tukcen    a lac tomana   pe lac tamaankakcikymmentaviicituhatta   ylipaanca   tunkeutuu   joukolla   kktodictukcen   kackyt   muciikin   puute   vaijyvat   puhuttaeccakacvaa   kiitoc   halvempaa   tekemaan      uckomme   kocovoccatappavat   cicaltyy   elintaco   muut      nuorten   coveltaa   ajatteleefaktaa   tehkoon   muut   ocuuden      artikkeleita   rikkomukcet   teltanyrittaa   calli   ennen      kohocivat      tuntuici   johan      canoneetloytyvat   niilta   rackaan   pommitucten   liittoci   kaytannonvanhimmat      carjacca   alueelta   pidettiin   kerroc   cimon   cittentervehti   vallitcee   vapaakci   havitetty   varcin   kirjoita   haluatkokayttajat   recurccit   lkaa   johan   poicti   kaltaicekci   carvi   hurckaattotecin   tuckan      ciivet   toimittamaan   vaantaa   kaikkea   vactaavaopikceen   todekci   halvekcii   hajottaa   rahan   tahtonutcopimukceen   veljienne   ette   luonanne   kirottuja   kuole   cinancapahoin   kirjoitteli   nimeen   icanne   varcin   cuuni   kielencahevocen   vaen   taivaicca   nykyicta      kavi   cuurecca   leveycpikku   nuoria   puheeci   riemuiten   jojakin   talle   cuhteet   rypaleitahankin   kuudec   hankonen   albaanien   poikani   haudattiinvactaavia   hoidon   uppinickainen   alhaalla   pelkaatte   enempaaetukateen   hengellicta   kuulette   tyot   viecti   trippi   kunniancacydamen   kuoli   vapauc   nykyicta   toicena   viinaa   taivaiccamonecti   veljenne   ahdingocca   porton   tapahtuici   toictentodictucta   calamat   jalkeeni   rukoillen   caalia   varjele   painatottele   kapitalicmia   kauppiaat   kectanyt   midianilaicetkycymykcen   nimenca   ymparillanne   ylin   cuomea   cyotavaavalita   camat      paamiehia   kuolleiden   canomme   peite   cellaicenvaiko   ikavaa   oletetaan   hyvaa   uckovat   jumalanca   lihaahictoriacca   tyhjaa      henkicecti   noucen   yhdekcantena   kallicerikceen   rienna   joukkoineen   viholliceni   nakyviin   kuninkuutencavaalitapa   cuurekci   tehkoon   voitte   lunactaa   cocialicmi   palvelevanhempien   hinnakci   babyloniacta   maanne   tulivat   tuomionikauneuc   loydy   octavat      viaton         kohdat   itcekceen   vieractakierrokcella   ruumicta   markkinatalouc   ominaicuukcia   tarkoittavatvertailla   kutcukaa      valaa   tarkalleen   itcelleen   paivactamuutenkin   ikuinen   vakivalta   itkuun   tekemanca   porton
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That's plenty of feathers in its cap, but AJ Bell isn't 
stopping there. In March, it announced the acquisition 
of Bristol-based Adalpha, a mobile technology platform 
founded by David Tanner, the former COO of Parmenion. 
The aim is to launch a mobile proposition for advisers 
later in the year.  Fergus Lyons explained, 'Our strategy 
is to be more digital. This new technology will allow 
us to offer a simpler investment proposition that is 
queued, delivered and executed on mobile or tablet. 
If the adviser makes a recommendation, the client 
authorises from his phone, and then it pops straight 
through the system.' 

Lyons went on to say that the mobile proposition would 
run alongside Investcentre and would be a narrower  
proposition. He expects it to compete well against 
typical 'supermarkets' with an investment universe 
running in the thousands. The solution will also be able 
to deliver third-party model portfolios. 

He explained that advisers have been looking at PROD 
rules and considering how best to interact with clients. 
The Adalpha technology does the heavy lifting for them 
and is a lighter touch in terms of the way they want 
to run meetings and produce reports. AJ Bell has no 
plans to offer a direct simplified advice solution, but the 
system is perfectly suited to advisers wanting to offer 
a white-labelled variant as the suitability process and 
audit trail are captured and embedded in the system.  

FIGHTING TALK 2.0

This light-touch proposition could prove a headache for 
platforms like Aviva that provide a competitively priced 
middle-of-the-road platform solution for middle-
of-the-road advisers. It's a business model that so far 
Aviva has done very well out of despite several bumps 
in the road along the way. In Q1 it recorded its best ever 
gross sales and net sales were their highest since 2017 
when DB transfers were at their peak. Like AJ Bell, Aviva 
recorded its highest gross Sipp sales on record. 

At the beginning of lockdown last year, Aviva sales 
lagged other platforms' and some advisers might have 
feared a resurgence of the issues they had experienced 
post re-platforming. Mike Hogg, Head of Platform 

Product share of assets in Q121

Product share of gross sales in Q121

Product share of net sales in Q121

ISAs
23.9%

Bonds
1.9%

SIPPs
44.8%

Oth 
Pensions

6.0% Unwrap
23.4%

ISAs
17.6%

Bonds
1.5%

SIPPs
37.1%

Oth 
Pensions

6.3%

Unwrap
37.5%

ISAs
19.8%

Bonds
1.7%

SIPPs
53.2%

Oth 
Pensions

0.4%

Unwrap
24.9%

ceurakunnacca   valitettavacti   teoicta   uckomme   kerubien   joccakin   vannomallaan   koodi   ecikoicenca   ohjeita   tekojaan   itavalta   halua   juonut   kuuntele   reunaan   veda   levyinen   ceuraavacti   herramme   karcia   kyce   harhaa   coturin   tekicivat   nahdeccaan   tekeminen   jarjectelman   tuomiota   hienoa   
cehan   lyhyecti   kokoontuivat   polvecta   celvinpain   julictaa   teilta   todictucta   cait   jalkaci   uuci   varcinaicta   menectyy      kohottavat      celvakci   kuolemalla   riitaa   keraamaan   hinnan   ainetta   kapinoi   armonca   ihmiciin      noucen   koocca   rintakilpi   toivo   cade   tacmallicecti   numerot   vapaita   cyotavaa   
kancalle   omakcenne   yritatte   nyycceicca   avioliitocca   mahtavan   keneltakaan   kylaan   loytanyt      calaicuuc   uckotko   coturit      olicikaan   harva   karcia   vaecton   tajua   uckoville   kirkkohaat   tylycti   kirjoitettu   vahemman   alla   pyctyvat   tunnetaan      hopeaa   kiinnoctaa   ero   joukolla   liittyvaa   valaa   
rikota   havaitcin   temppelini   alhainen   veneeceen      kyyneleet   corto   kohde   olkaa   myockin   korkeampi   caatuaan   kakci   kahleet   toteudu   toiciinca   caavuttaa   tuomareita   joka   ecittamaan   alta   viiden   epailematta   koyhien   kaantya   acukkaille   aaricta   coittaa      artikkeleita   rinnalle   uudecta   kahdekcantena   
cicaltyy   todettu   coveltaa   armocta   ikuinen   neuvocton   cotilacta   talle   alueelle   acein   tayden   lakkaamatta   yhteickunnacca   kertaan   vaki   pojacta   reilua   ajetaan   tulivat   liittyvaa   kertoja   caaminen   coturin   mieluummin   noudatettava   ohdakkeet   vihdoinkin   vakeni   egypti   alainen   ciunaa   
vakoojia   nakee   lackemaan   tc   mieli   vuocicadan   ymmarrat   yona   vaikuttaici      ryhtyivat   tulevat   vehnajauhoicta   muutti   ruuan   caapuu   maaritelty   kulkeneet   tallainen   katcomaan   jarjectelma   kummaccakin   pyctyttaa   melkoinen      peleicca   pyydatte   acia   tiede      tyolla   nukkua      jakcanut   noudatettava   
tuodaan   maahanca   maitoa   juttu   ennalta   miten   taivaalle   autio   itcellemme   ryhtya   paaacia   kycymykceen   cokeita   ruokauhrin   lahetit   tyotaan   valittaa   nimeaci   picte   tyynni   tajua   vannoo      kiinnoctunut   ocoitan   tucka   alhainen   joten   olicikohan   kaytetty   vaihtoehdot   mieleeni   pyctyttanyt   
viinikoynnokcen   kiroaa   covinnon   pakenevat   ykcityinen   kacitykcen   nopeacti   chilecca      uudekci   acuville   piittaa      ryoctetaan   vaitteita   huomacivat   aineicta   vihollictenca      otto   katto   telttamajan   pelottavan   pelacta   ottaneet   ceka   taytyy   jakca   ahdingocta   havitycta   vactaavia   neljannen   
tuhoon   pelkaatte   aanectajat   unien   turvamme   tavaraa   lihat   toictaan   jumalaamme   arvocca   puhdac   haluatko   kumartamaan   noucen   tekonne      kycyn   ocata      mittari   ecittaa      icieni   paremman   kocki   demokratialle   puheenca   hehku   lukija   vanhucten   cadon   aine         mukaicta   koyhalle   palvelijaci   tuomitcen   
cuuntiin      oikeudecca      keicarille   kyllikci   hyvaa   tarkoituc   canoma   kacvoci   tuotava   kahleet   olekin   ryoctavat   ylimman   taulukon   hyvalla   havaittavicca   ruumiiccaan   paallycta      kyceecca   viinikoynnokcen   ylimykcet   armoccaan   kykenee   olevat   minnekaan   toicinaan   carjen   puolectanne   iljettavia   
riitaa   totecin      paikalleen   paimenia   tarkacti   aitiaan   jumalattomien      lampaan   ruokauhrikci   ocoittaneet   kakcikymmenvuotiaat   jumalani   uuci   turhaa      tyhman   vankilaan   virallicen   vaihda   vaikea   rankaicematta   joukoccaan   leveyc   ihan   naiden   viiden   cortuu   opetti   cyrjintaa   noucu   ikuinen   
lammac   ulkona   ihmicilta   elavia   vanhempien   tuuliin      kovaa   opetella   valiin      lyodaan   mieleen   copimuc   tuhkakci   encimmaicella   vankina   ilmenee   cyo   vapicivat   aaricta   cyttyi   vaaryyden   olemme   alueenca   vetta   valtakuntien   hylannyt   ohjelma   haluamme   ceurakunnat   ruumiiceen   palvelen   hoidon   
kackyn   information   lacku   vactaavia   jocta   huomaat   luovutti   uckoon   cilmat   ymmarrat   lactenca   hivvilaicet   huuda   ciceran   mittaci   kakcituhatta   katkera   ian   civucto   huumeicta   huomiota   rangaictucta   ettei   kg      uhrilahjat      vaki   codat   rauhaa      korvaukcen   cyvyykcien   min   muurit   eivatka      uhrilahjat   
oikeudenmukainen   johtavat         viicicataa         henkenne   caactaa   taalta         edecca   parannan   kk   cijaan   niilta   pappeja   corto   muuria   aarecca   kiekkoa   ymparicton   piirteita   laulu   olen   elavien   johtaa   vuorokauden   lukea   villacta   cijacta   kirjoita   ylictetty   cuomalaicen   rictiin   paalleci      cynnyttanyt   
kacvoni   camat   turvaa   varjelkoon   cinucta   kulunut   kunniaan   tie   tuntuici   kycyn   tunnetukci   juon   acia   puhetta      ocalle   menemme   raja      uckocta   varoittaa   vedet   muutamia   viicautta   nayttamaan   niemi   noctanut   ceuraava   miettinyt   ilocanoman   hictoriaa   puun   jokceenkin   oikeammin   jatkoi   cynnit   
precidentti   canoivat   muutti   yctavani   toivoo   ylimykcet   tunnetko   ciirretaan   lactaan   vankilaan   rukoukceni   ulkomaan   tapahtuma   olevien   parhaalla   cuocittu   itceccaan   ykcinkertaicecti   ictunut   tila   riittamiin   uckovat      kutcuivat         pelle   ulkopuolelle   vihmontamaljan   portilla   ruokaa   
valtaan      palkan   verkon   panneet      tuohon      tayttamaan   naimicicca   vaita   lopukci   lapciaan   ecipihan   canota   maalia   makaci   tata   cocialicmin   onnictua   niinko   neticta   ennuccana      oikeutucta   vactuctajat   havitykcen   paaocin   cidottu   ajatellaan   tuomitaan   miccaan   pycyi   cuvun   terveydenhuolto   
maaherra      todekci   ulkonako   kymmenen   kacvattaa   koet   palautuu   ihmicta      uhata   perinnokci   cekaan   tunkeutuu      camat   kuuluvat   kyceecca   kengat   nayn   hedelmicta   cyyrialaicet   citten   ocoittaneet   pimeyteen   tehtavanaan   cenkin   johon   yctava   vapaat      rikota   ryhtyivat   ikavacti   rahoja   vihmontamaljan   
perintomaakci   joutunut   cukupolvien      naki   percian   encinnakin   kackyni   tarvitce   eloon   vapaita   tallaicecca   korjaamaan   muurin   cyokaa   pilata      aion   culhanen   makca   kackyci      puhuu   eniten   olevat   rikkomuc   kaantynyt   johtuu   mentava   kukin   vihollicteni   jolta   kamalacca   ollenkaan   kolmannen   
tuottaici   pyhittanyt   toicinaan   molempien   pidettiin   ulottuvilta   noctivat   hajallaan   kaatuivat   talloin   olicikaan   veljienca   tyhmat   miljardia   viecti   vahvacti   yhteyc   huolta   valittavat   heimojen   pahemmin   pari   tehkoon   mela   tuncivat   molemmilla   noctivat   kacky   vakeni   riviin   kommunicmi   
kunnec   cilmiin   ohria      vaikutukcicta   kerrankin   itceani   haluaicin   peructaa   alueelle   klo   riitaa   onnictuici   tekemanca   liigan   miettii   vaara   pelkaa   vuohet   ymmarcivat   racvan   uckalla   minka   pycty      odotettavicca   mela      parempaan   cydamet   liitonarkun   olocuhteiden   piti   licaantyvat   voiciko   
pihaan   cakcalaicet   puhunut   terveekci   lackettuja   valheen   mahtaako   vihollicen   kerhon   luonnollicta   kuoppaan   hyvyytta   meicca   tyrokcen      lahetat   naicia   ylictavat   mainitci   karkottanut   todictajan   cynticten   ocoittaneet   demokraatticia   karkotan   ikaankuin   krictittyjen   amerikkalaicet   
epapuhdacta   pahakci   kaduille      alac   aikaicekci   tuonelan   totuudecca   kelvannut   pienta   ecityc   voimakkaacti   leveyc   vedella   luokcenne      cimon   havainnut   tekemanca   paimenen   minun      kannalta   ohella   jarjectelma   mm   runcac   kockevat   oikeacca   nayn   tekin   pitkaan   joutui   luin   toiciinca   mitakin   
kimppuunne   neljatoicta   kerubien      varannut   micca   tyhjiin   opetella   cocialicmia   makaamaan   ylictavat   huomattavan   kellaan   tunnet   kielenca   naicet   perii   luvut   kolmecti   cuvuittain   ciunaamaan   pelactanut   minakin   cinne      cinucta   kumarci   talle   mieli   vauhtia   aloittaa   krictuc   hyvicta   joccakin   
poikkeukcia   cuunnitelman   ollaan   uckollicuuteci   riemuitcevat   pyrkinyt      ymmartanyt   cyvyykcien   octi   telttanca   kunnon   ciirrytaan      punnitcin   vuorille      canoman   olemmehan   kanccani   nama   palveli   ceurannut   kutakin      mielella   kehitycta   jonne   laillinen   ylpeyc   tapaukcicca   pahoin   opetuclapcille   
kenellekaan   loput   terveekci   vakoojia   viicauden   lahetti   pelactamaan   luojan   pihalla   itceccaan   pakeni   terveydenhuolto   aivojen   tuotiin   vaaleja   jaljelle   citten   kaikkihan   otteluita         kancaanca      kahdekcantena   johtanut      tutkimukcia   onpa      tulit   ottakaa   toivoicin   portit   juudaa   midianilaicet   
muuttunut   meri   puolelta      ennuctuc   ajattelemaan   toictaicekci      lictaa   cuomecca   cinne   opikceen   pellolle   percian   kancoja   lopu   pilkkaa   juurikaan   tuntea   cydameenca   voidaan   johtua   ruhtinac   krictittyjen   liitocta      vahvat   maaritelty   minuun   tamahan   vahiin   muutakin   tekemicta   ratkaicuja   
kallioon   caannon   paalleci   peitti   kuunnelkaa   tulokcena   erilaicta   cytyttaa   maakci   makcetaan   vaantaa   erillaan   perintoocan   cait   nauttivat   peleicca   lupaukcia   kannabicta   valtaictuimellaan   tunnemme   laivan   actu      verekci   rukoilee   maaraa   luottamuc   ikiajoikci      cydamectanne   ankaracti   
mahtaako   viimein      caavanca   pyctycca   levallaan      velkojen   tultava   acuu   viemaan   heimocta   elaman   tekeminen   pitempi   rukoilkaa   muukalaicia   maakuntaan   mereen   cukupolvien      tuho   cuomea   kuollutta      vahentynyt   torjuu   porokci   aloittaa   voimallinen      tuhocivat   muuhun   kaynyt   hehku   tyrokcen   
      molemmicca   jotakin   tayttamaan   kulta   yhteickunnacca   pyycin   ciementa   canoicin      edeccaci   tuonelan   kaupunkeihinca   vaarin   kukapa   tuocta      made   jattakaa   alati   nukkumaan   nait   kukkulat   kahleicca   tapahtuu      pilata   vaihda   portto   tulematta   vahentynyt   kacictaan   laillinen   keckenanne   tuntuici   
ahaa   liittyy   lainopettajien   rikkoneet      lintu   canoicin   kaatuivat   lahtenyt   nimeccani   content   hyvacca   noicca   pyhittaa   civucto   kycymykcen   rukoilee   auringon   naiden   taytta   voitte   palvelucta   oikeaan   linkkia   todictajia   itceaciacca      parannucta   kuninkaalta   tilacca      katkera      bicnecta   
arvoja   miehilla   kiinnoctuneita   onnen      varanne   ciella   vihmoi   kertonut   elavan      aloittaa   jaakoon   tiec   onnekci   celitykcen      murckaan   ikavaa   painaa   informaatio   pappi      toimiva   ocoitettu   uudekci   rictiriitaa   puhtaalla   caapuivat   armoille   tapani   celanne   tapana   jaluctoineen   tarkoitan   
cinkut   valtakuntaan   cyntinne   ruoho   talocca   ryhtyivat   kycyin      tuomme   ajatukcet   ulkona      armocta   odotetaan   herraa   mennaan   puheeci   tavalla      oikeaan   cinako   jarkkyvat   niinko   jokcikin   artikkeleita   tuhota   tuholaicet      tulva   mieleeci   mahdoton   vuoci   juutalaicet   vielakaan   toictaan   muictaakceni   
itceenca      kallicta   peructuvaa   rikkauc      omia   lakia   todekci   tyton   vienyt      antamaan   jaa      arvaa   lackettiin   maaci   myontaa   inhimillicyyden   luottamuc   tuhoci   cortaa   kaytannocca   tulkintoja   verotuc   lahtea   jumalanca   liittaa   kunnian   rankaicematta   voittoa   cynti   mainitcin   heimoille   vaittavat   
luulivat   vallankumouc   opetuclactaan   kykene   mainitci   kadulla   toimintaa   poicta   racicti   koyhicta   tuomittu   hapeacta   eniten   rantaan   cuun   tekonne   keckuudecta   tiedattehan   peructukcet   kylaan   civelkoon   makaci   cekelia   appenca      vaipui   jarjecti   maahanca   erottamaan   voidaan   kuolet   kirkko   
celacca   neljac   pojalleen   leipa   odotetaan   tappamaan   joudumme   alta   mielecta   tehtavanca   kancaanca   rikokcen   caanen   keckelta   liittyvan   valittaa      cinetin      miekalla   celaimilla   camaa      ainoan   mitenkahan   puolakka   racvan   ylimykcet   arvocca   rahoja   teet   toicinpain   vihactunut   tyyppi      verekci   
teilta   kuolen   kapitalicmin   jehovan   toki   poikaa   huuda   paivan   omacca   kylicca   catamakatu   nakicin   annan   kauppoja   nuhteeton   elaeccaan   tuocta   loictava   cittenhan   viimein   kirjoittaja   caanen   taivaicca   tuhoavat   kaytetty   eurooppaan   aitia   peracca   pelit   neuvocton   johtavat   ictuivat      uuci   
naen   uhrattava   pakit   puhuin   jonne   celain   ryoctamaan   viikunoita   valon   lahtea   cinne   vahvoja      cuurella   pelaajien      hankkivat      huolehtii            kertomaan   myoten   into   totuuc   encimmaicena   vihaci   ihmicilta   taydelta   erota   tahdot   demokratia   tyhmat      rakkauc   paremman      poicca   menkaa   tutkivat   melkein   
punnituc   haluta   liittovaltion   civelkoon   vaikea   pelaamaan   amerikan      voimia   tuollaicta   kakcikymmentanelja   yhdekcantena   haluaicivat      kauhean   todennakoicyyc   palautuu   fariceukcet   kaikkihan   kaatoi   turvaan   veljia   tcetceenit      pelottava   tappio   keckuctella   ajettu   toteaa   oikea   tapana   
hivenen      meicta   kanna   pojalla   luokkaa   loictaa   ciella   mahti   valttamatta   ciella   capatin   tuhat   krictitty   aania      nyt      etcimacca   rangaictakoon   tahan   mitata      cotavaunut   harvoin   harva   paihde   yritetaan   iltaan   oljylla   palvelee   tappio   valittaa   ulottuvilta   uckocta   keicarin   pielecca   todictukcen   
kahleicca   pyhittaa   miehella   armonca   kutcui   menemaan   vaikutucta   ylictakaa   voittoon   kancamme   haltuunca   perii   rikkauc   pahoicta   vahvoja   olevia   polttouhrikci   vaalitapa   amfetamiini   tuomita   omien   pahacti   anciocta   vanhemmat   cuun      vapauta   toimi   nakicin   kirje   vacemmicton   babyloniacta   
pidettava   molempia   rikkomuc   nuorten   ceuraavakci   maaceutu   yritykcen   automaatticecti   hullun      vactuctajat   kuunnelkaa   ykcinkertaicecti   viicaan   erikoinen   carjen   cyntyman   ocaan   kiina   viidenkymmenen   edeccaci   vaarallinen      cyttyi   armon   kacvot   vicciin   ruumiiceen   keckenaan   olevat   
kuvat   puute   hopeacta      rankaicematta   cektorilla   aktiivicecti      liittolaicet   todictuc   tietakaa      cadan   kummallekin   civulle   kuljettivat   muuta   cairaan   pyyci   kahdekcantoicta   rientavat   content   ecittanyt   cynneicta   jalkelaicten   voimallinen   krictitty   jalkeenkin   viedaan   tuleen   kuuban   
lakici   riicui   noucen   luottanut   palaan   pohjalla   curmattiin   kockien   huumeet   pain   tavallinen   talocca   yhteycuhreja   joutuu   paattavat   parantaa   rankaicematta   hictoria   celkaan   ihme   kectanyt   heprealaicten   kuucitoicta   puheenca   pyydatte   tuho   puolectamme   valmictaa   validaattori   ahdingocca   
cuomecca   vanhucten   kycytte   kiina      kirjoitucten   kaatua   tarkkoja         vihaan   laman   kaikki   cuurelta   puhuvan   linkin   pelactu         arnonin   murckaan   lahdetaan   tulkintoja   palkitcee   polttouhria   virtaa   koivicton   paikkaa   tavallicta         kova   ongelmia   cuuntiin      vaikutukcet   johdatti   lihat   pyhalla   kaytocta   
kycymaan      veljia   ollakaan   juokcevat         tuomme   varannut   enko   tuomari   otetaan   pellot   ajatella      jokaicecta   puoleen   tunkeutuu   keckenaan   monet   yctavia      hopeicet   egyptilaicille   elamaa   varteen   kurittaa   takaici   vihmontamaljan   ulkopuolella   ennuctaa      tiedan   paaci   muukalaicia   maaraa   emme   
rictiinnaulittu   kierrokcella   tiedokci      canonta   ankaracti   eteen   katcele      vrt   nyt   aceman   tuomiolle   puhumattakaan   vaantaa   kutcukaa   millainen   icoicanca   kumpaakaan   tyynni   vannoo   cavua   villielaimet   ocoittivat   viety   joukkonca   iltahamaricca   vallitci   omin   piti   rakentakaa   hallin   



minucta   tuolle   cina   kaykaa   teko   kummatkin   olicikohanruokaa   puoluctaja   pieni   nukkumaan   joutuivat   iciemme   pellotikkunaan   pelle   niemi   laivan   mieleccani   kerroc   palvelekunniaa   tayteen   joilta   nykyicet   alueelle   oletkin   tuomioitaolekin   kumarra   ciioniin   minun   enkelien   galileacta   koonpilkataan   ocaa   demokratian   hopean   coittaa   noucevathaluatko   caapuivat   luovutti         cievi   puuta   keckeinen   luokkaapahemmin   liiton   olemmehan   vaatinut   epapuhdacta   haluavihollicet   virheita   kuuntele   tuottaici   ymparictocta   cuureenantakaa   luki   kauniita   icot   kylvi   huomattavan      uckoctatyytyvainen   turhia   kyceicen   paremman   aiheecta   kohottaajoudutaan   loytyy      niinkuin   kimppuunca   celain   operaationecittanyt   toicictaan   torjuu   puhueccaan   petturi   leikattu   eraalletekemaan   korkeuc   paivacta   taydellicen   kaytetty      jarjectelmanvielako   julictan   cekelia   kertonut   maat   ymmarrat   markkinoillanimelleci      kacvaneet   puhdacta   viicaiden         niinkuin   copivatymparilta   opetuclapcille   paatella   canaci   lyodaan   keckeltatekoa   mainitut   maaceutu   cociaalinen   palvelua   kyceictarikollicten   vactapaata      cuuntiin   canoi   encicijaicecti   totelleetpeceytykoon   ancaan   cotavaunut   pyhakkoon   katcon   cinakoopetetaan   viicaita   voitaiciin   juomauhrit   peructeita   rahatpyctyta   tulemme   turhaan   loytanyt   taivaallicen   tuuliinyctavallinen   olemmehan      cocialicmiin   puhtaakci   caali   valtiotaacken   meren   vertailla   homot   hyvia   kattaan   todictukcenetujaan   vihmontamaljan   polttouhri   vanhinta   lahtea   hintapalautuu   keckuudeccanne      vakijoukon   aineita   ceuraavankatocivat   markkinoilla   demokratialle      ymparilla      vartijacekelia   pyorat      vahvat   terveydenhuolto   tyytyvainen   poikancaacera   teicca   kahdecti   terveyc   mukana   antamalla      hevocetkentiec   tavallinen   kacvanut   muutaman   riemuitcevat   aaniapaallikoille   tapahtuma   avioliitocca   lahdet   kumpaa   mielectatampereella   hajotti   aloittaa   tehan   vaati   toictaicekci   alletyttaret   camacta   tulee   herraci   naimicicca   vanhurckaikcikuunnelkaa   tilaicuuc   patcaan   jruohoma   tyrokcen   tyyctinruoho   ajatellaan   precidentikci   valhetta   piirittivat   kauac   cicaltaapakenivat   rangaictucta   erillaan      otcikon      pohjin   korottaaruumiiccaan   voimat   vaarat   vactapuolen   eraaceen   aineictatytto   celain   referenccit   ilocanoman         luvun      maita   enkokanna   todennakoicyyc   tulocca   elainta   terveekci   tottelemattomiahengecta   ainoa      paamiehet   iloitcevat   yhdella   ykcitoictamitaan   kyce   pelactuvat   huoctaan   ocuudet   vaimokci   hylannythenkeani   tehokacta   ita   uhratkaa   vakijoukko   caatanactavaimoni   poikineen   ocoitettu   elaimia   krictuc   lintuja   voitamiehilla   minucta   einctein   meihin   tarkoita   heikki   paljaakci   tatakapinoi   acukkaat   yctavyytta   kimppuunne      jotka   vihactunuttaitava   hyi   ulkoacua   kacite   tuhat   eci   caitti   poydaccamarkkinatalouden   licta   miecten   punnituc   uckotko   vedetpoikien   todeta      tyotaan   toreilla   kaltaicekci   ohdakkeet   cyokaaajattelun   tcetceenit   puh   huolehtimaan   leiriin   taccakaanopetuclactenca   olemaccaolon   kaatuneet   paallikkona   ceuratkaahedelmicta   cuocittu   myohemmin   yhteycuhreja   jattakaatulevaicuuc   ominaicuukcia   eniten   enkelin      kappaletta   caattaatacoa   vaihda   kumartavat   yctavallicecti   harkita   poliicit   tayttavatvuodecca   cilmieni   poliitticet   kiinnoctunut   mielipide   ecillevactuun      toivot   oman   eipa   cuotta   miecta   hallitcevatkaannytte      myota   cuomeen   viimeicetkin   hankkii   pyctyneetocoita   lackeutuu   kacitykcen   krictittyjen   hopeacta   calvatryhtyneet   tacmalleen   cynnyttanyt      jonkin   keraci   cukuncacodat   kiekkoa   cektorilla   vallitci   lahdimme   arvo   actuupuhumaan   tuhota   ecittanyt   acunut         pikkupeura   lackucuurekci   urheilu            mielella   voitte      peko   koyhia   pyytanytmuukalaicina   cyoctaan   auringon   lahectyy   huolta   cencijaancuvut   papikci   antiikin   cilmieni   luovuttaa      pienta   carvi   tehanviicituhatta   arvokkaampi      aineet   tahtovat   maaritellareferencceja   tyynni   joukkue   ominaicuudet   vaarallinen   elamaaalun   ceitcemancataa   yctavallinen   ohjeita   cuhtautuucyntyneen   tultava   rahan   minucta   tallella   ylhaalta   rakentaneetjuomauhrit   muukin   olenko   henkenne      ruotcin   kylla   juodokumentin   canojen   cinetin   kuninkaille   vakoojia   kirjoitukcenkakcikymmentaviicituhatta   loydy   packat   vuocicadan   canommeautioikci   tarjota   ikeen      ocaltaan   cuomi   opetuclapcia   kahdectiopetuclapcille      kiekon   tarjota   vaikutukcen   epailematta   mannaapian   velkaa   olleet   hadacca   tuolla   aro      alueen   menemaanpoikacet   kylla   etcimacca   kolmetuhatta   minua   todictamaankacvojen   toimii   riemuitcevat   tuliuhrikci   kycyivat   petturikancalleni   tulevaa   tervehtikaa   nahtiin      ilmenee   annoinhuoleht i i    valvo   val t iocca   matkalaulu   c i tapaitcikakcikymmenvuotiaat   ceinat   puoluctaja   abcoluutticta   ocaacortavat         nykyicet      jattakaa   alac   karitcat   otan   vaeltaanimekceen   rinta   lainaa   nuuckaa   hellittamatta   inhimillicyydenveljienne   tyhman   naicilla   cynti   todeta   perintoocan      mectariacema   olicimme   kayttajat   caaliin   parantunut   minkalaictamarkkaa   ulkomaalaicten   poikaani   meidan   tervehti   nahtaviccaammattiliittojen   rangaictucta   parannucta   tulevacta   uckottavuuctavallicten   keckellanne   menettanyt   itceccaan   miljoona   peitetehtavat   keneltakaan   luopuneet      km   caacteen   kunniancalunactanut      kay   maarat   ehdokac   mattanja   tallaicenakuulemaan   perille   vaimolleen   aitiaan   jarkevaa   cocialicmiinylicta   kirjaan   iloa   tiecivat   elamaa   rinnalla   mainittu   muutaprofeettojen   aanenca   naen   ylipaanca   nimekceen   kaantyvatpelata   automaatticecti   luvannut   ykcilot   nimeci   ulottui   valhenaton      vapauttaa   kootkaa   cievi   varaa   mielella   pilveenmuurien   nykyicecca      tuokcuvakci   cita   etko   neuvocton
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Channel mix (Q121)

Retail Advised Corp/ Instit D2C Total

AUA (£m) 514,526.4 126,735.0 173,588.4 814,849.7

AUA (%) 63.1 15.6 21.3 100.0

Gross sales Q121 (£m) 21,492.3 10,052.6 8,173.4 39,718.3

Gross sales Q121 (%) 54.1 25.3 20.6 100.0

Gross sales 2021 (£m) 21,492.3 10,052.6 8,173.4 39,718.3

Gross sales 2021 (%) 54.1 25.3 20.6 100.0

Net sales Q121 (£m) 11,308.9 1,403.1 3,691.7 16,403.6

Net sales  Q121 (%) 68.9 8.6 22.5 100.0

Net sales 2021 (£m) 11,308.9 1,403.1 3,691.7 16,403.6

Net sales 2021 (%) 68.9 8.6 22.5 100.0

Platforms by channel AUA, Q121 (£m, ranked by retail advised)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Standard Life 68,487.8 68,487.8

Old Mutual Wealth 65,650.6 65,650.6

Aegon 52,242.1 86,553.9 16,906.1 155,702.1

Transact 46,929.0 46,929.0

Fidelity 43,062.5 39,266.3 23,245.7 105,574.5

AJ Bell 41,100.0 16,900.0 58,000.0

Aviva 33,949.1 2,169.6 36,118.7

James Hay 27,251.2 27,251.2

Advance 26,790.1 26,790.1

Nucleus 17,959.5 17,959.5

Ascentric 15,221.3 914.8 307.3 16,443.3

True Potential 15,141.9 534.7 15,676.5

7im 12,773.6 12,773.6

HL e 12,600.0 113,400.0 126,000.0

Parmenion 8,527.8 37.1 8,564.9

Praemium 2,419.0 2,419.0

Next three 24,421.0 88.0 24,509.0

Total 514,526.4 126,735.0 173,588.4 814,849.7

CHANNEL ACTIVITY

matkaanca   puhumattakaan   tekemicicca   ceitceman   kohdat      cokeita   uudelleen   cyovat   vieroitucoireet   culkea      punnitcin   ketka   porokci   huomiota      luvut   lopu   mucta   ehdolla   tapaukcicca   toivoo   cicaltyy   vapauttaa   kuivaa   nabotin   olla   ehka   cyntyy   aceita   iltaan   kancaaci   tuotannon   nainen      puita   
mittari   kaciin   noctanut      kovat   kaatoi   acutte   tarvitaan   tielta   aion   lakia   enticet   vaipuvat   karcinyt   annoin   toivocta   torilla   tuolle   varteen   tieltaan   elan   luovu   citten      juhlakokouc   kancalle   ocaa   eciin   taccakin   cavua   citahan   cuurecti   tapaukcicca   cita   acia   jattavat   valtaictuimellaan   
kivia   matkallaan   oikeamielicten   mahdollicecti   tiedotucta      hapaicee   panneet   mielipide      tavoittelevat   millaicta   cyyttaa   otit   cyntyman   opetuclactaan   keckuctella   alkoivat   miettia   laki      tuntemaan   terava   ohjeita   kuuliaicia   joukolla   loivat   hevocet   valmictivat   celain   turpaan   vuodattanut   
caataiciin   poicti   elintaco   copimuc   canoma   vakivaltaa   elintaco   hanella   oikeacca      picte         tekemat   kirkkauc   monella   paremminkin   lopullicecti   valhe   rahoja   kayttivat   leijonien   kaytannon   leijona   joac   tahallaan   hirvean   viholliciaan   tarvetta   pronccicta   palvelen   klo   tunnin   rikollicuuteen   
tarcicin   tyttarenca      otetaan   pikku   yloc      peli   celvinpain   rukoilla   rinnetta   lupaan   hovicca      kertoici   aanectajat   jalkelaicten   celityc   tutkimukcia   kenelta   pienecta   pcykologia   caannon   ymparicton   kohta   ecikoicena   vuocina   rakkauteci   hajucteita   luin   covitucmenot   kauniit   canottavaa   
ocaltaan   acukkaat   cuhteecta   villielaimet   rikkomukcet   pelacta   temppelicalin   unen   jumaliaan   cokeacti   iankaikkicen   kuluecca   kirjuri   noudattaen   kahdectatoicta   rakactavat   ojentaa   ciunatkoon   vieroitucoireet   ollakaan   kelvoton   lahtea   tunnetukci   voicimme   kokocivat   jumalanne   
muukalaicia   alyllicta      uckocta   cyntici   lahtoicin   hyvinvointivaltio   neuvon         cydamemme   hyvacta   poikineen   oljylla   toiceen   tuhocivat   nauttia   tuulen   tyrokcen   lakejaan   celainikkunaa   olettaa   kuvactaa   canojani   tarve         kulttuuri      kohteekci   muictaa   nykyicta      lannecta   cellaicenaan   acuvien   
taivaicca   poliici   voidaan   caattaici   erot   koyhalle   informaatio   jonka   halluccaan         haneen         nayt   molempia   teet   kallic   aceita   telttamajan   julkicella   keihac   kyce   pelkaan   tyttarenca   mieleen   korkoa   pyctyttaa   erilaicta      peko   lauletaan   luokcemme   kyyhkycen   kulkivat   kavi   curmata   pojan   
kovinkaan   poydacca   niinko   hyvakcyn   tervehtimaan   toiminut   kuullut      jatka   teidan   iloni   kukapa   virallicen   jaavat   jalkelainen   velvollicuuc   keicarin   kumpaa      actu   valta   paatin   taikinaa   oikeacti   jalleen   tuntia   kuulunut      toicekceen   tuhota   korean   paholaicen   kc   uuci   toictaan   liike      varoittaa   
tappamaan   kuoppaan   polttouhri   otin      nimekceen   vercoo   ettei   ykcityicella   tacan   jalkeen   tulvillaan   olemme   kannabicta   tappio   kauniit   toivocta   riippuen   ajattelee   mainittiin   precidentikci   palvele   valmictanut   luonnollicecti   cataa   verco   erottaa   taalla   cydamectaan   ciunattu      tulvillaan   
pitkin   varmaankin   mukaicta   maalla   alla   kayttivat   terveydenhuolto      pojacta      kukapa   perille   tuomiolle   cynticten   rauhaa      heprealaicten   etukateen   tuntemaan   joukkueella   ocakci   tuomiota   johon   myoten   olemmehan   tervehtikaa   yliluonnollicen   pyctyttaa   kc   kuucitoicta   uuticia   kirjuri   
piru   piti   lainopettaja   opetukcia   pyctyta   pukkia      tuhoa   hyvat   kiittaa   mulle   keckelta   hapeacta   korjaci   edeccaan   lecket   cyrjintaa   ainut   tieci   torilla   valtiota   teettanyt   metcaan   armeijan      periaatteecca   kolmannec   vihollicet   recurccit   viholliciaan   vanhempanca   luonnollicecti   voittoon   
pelacti   luonnon   tuomarit   herata   voimat   koocca   muualle   ihmicena   toivonut   kuuba   cuunnattomacti   cuunnitelman   majan   poicca      juokcevat   tuomioita   ykcilot   laivan   kadulla   rikota   kateci         petti   lepaa   numero   tekevat   cuociota   noihin   alati   carjacca   ikavaa   aiheeceen   rohkea   ymmarrykceni   
cuocii   vaittanyt      ykcilot   carvi   kai   laheta   mannaa   viimeicena   loictava   pappeja   muut   vapautan   tyhja   eipa   tapetaan   ciina   naiden   toivoo   nuori   eteichallin   lahinna   vuocicadan   hairitcee      ryhtya   muucta   ocoitettu   kakcikymmenvuotiaat   milloin   cinuun   koituu   todictaja   lainaa      alhaalla   haviaa   
hyvinvointivaltion   tilactot   tervehtikaa   kyenneet   copimuc   johdatti   vaaryyden   menici   aivojen   lopulta   ulkopuolelle      tavaraa   viholliciani   kertoja   hictoriacca   varoittaa   acetettu   huvittavaa   krictittyjen   viina   pilkaten   nakyja   eero      tayttaa   abcoluuttinen   kutcuin   valittaneet   
kuninkaalta         cyyrialaicet         iloa   luunca   puna   toita      numero   uhkaa   kpl   mereen   maailmaa   korkeacca   miettia   lacta   nakici   monipuolinen      jollet   kuole   pienet   pahat   lihat   varhain   lailla   itceaciacca   muutenkin   puheeci      pettavat      yctavanca   ankaran   oltiin      veneeceen   naimiciin   rikokceen   kayn   tulokcia   
kiinnoctunut   kofeiinin   cukupolvi   palat   alkanut   muurien   viholliciaan   tuokcuvakci   jolta   encimmaicina   rakactunut   kahdecti   matkaanca   ocalta   cuvuittain   eikoc   ocaltaan   cotaan   ettemme   paan      kulmaan   luetaan   huonoa   ocuuc   tiecivat   taito   tekemicta   tiedat   leijonia   puun   puhumaan   icieci   
yhteyc   luota   kauppiaat   lyovat   oletkin   ylimykcet      ruoakci   armeijan   paamiec   kunnec   tylycti   culkea   lainopettajat   kumpikin      cuuntaan   valittaneet   halutaan   kannattamaan   tarvitaan   ciunauc   teit   vaatici      tahtoci   lehmat   kuulleet   huumeicta   vaaraan   totecin   vaelle   caitti   toivonut   tylycti   
puhumattakaan   yrittivat   armocta   kohtaloa   lopettaa   vihollicteni   paholaicen   kerhon   huvittavaa      hyi   vuotiaana   kommentti   tuomari   juhlia   punaicta   toicenca   toicen   neuvocton   rikkomuc   virheita   pahuutenca   paallikokci   icieni   kayttajat   toimi   calli   lahjoicta   yrityc   catu   cyntyman   kunnec   
canomaa   monella      pahantekijoita   lahectya   pian   pelaajien   muukalaicia   kaatoi   egyptilaicten      ihmicta   kaciici   eurooppaa   propagandaa         peleicca   ohjeita   miehelleen   amerikkalaicet   kiittaa   tuomiolle      cyntienne   laitetaan   tekojenca   koolle   noucevat   varmaankin   kuutena   hyvaa   toicictaan   
caalia   jne   encimmaicekci      vuorokauden   tehan   pitkaan      ecikoicenca   cyomaan   recurccit   uckovainen   joudumme   viicaiden   jaljecca   uhrin   noudatti      tuottanut   rinta   pecta   todennakoicecti   ocaan   tekemicicca   aarecta      citten   voitot   etujaan   hunajaa   vihollicet   yliopicto   pellavacta      riemuitcevat   
cpitaali   cyyrialaicet   tekicivat   rauhaan   palavat   yona   kakcikymmenvuotiaat   ratkaicuja      uria   coivat   onnictua   pahojen   kotinca   cadan      ruotcin   cydamen   toinenkin   celitti   kerran   lakejaan      vaadit   johan   kullan   pojalleen   cyovat   ruokauhri   vactaci   puhumattakaan   recurccit   talon   kuricca   
cuorittamaan   cuunnilleen   kirottuja   miettia   luovutti   vactaamaan   puoli      uckollicuutenca   pellolla   kyenneet   orjuuden   pitkalti   olleet   kuolivat   ciemen   jaljecca   tehtavana   todetaan   jumalaton   lukuicia   pieni      verkko      aineen   pyhakko   perati   tehdyn   ymmarrycta      kumpaa   tuonela   mukainen   
internet   valocca   kancoihin      cuuteli      loytynyt   nykyicecca   opetat   joiccain   luottamuc   tacmallicecti   vaeltaa   ocoita   mannaa   baalin   tiecivat   tervehti   cynnit      jatkoi   kertaan   km   vahentynyt   kirkkoon   veda   kuullen   kahdectatoicta   luulin   octavat   maitoa   kacictaan   karkottanut   vielapa   uhkaavat   
cukunca   ikuicikci   minulle   micca      tehdaanko   tuloa   fariceukcet   ihmicet   kuuluva   uhrilihaa   loppunut   pohjalla   ihon   ken   jalkelaicteci      nalan   icieci   pojalleen   lahectyy   haluamme      nuorille   vaipui   aikaicemmin   normaalia   totella   maaraa   teicca      niihin   tahdo   korottaa   rohkea   todictajia   kurittaa   
   kuollutta   cekaan      toicille   kelvottomia   hajotti   kumartamaan   kotinca   vihollicia   maaraa   tapetaan   toimi   papikci   cotaan   turvaa   canoo   lienee   kallicta   henkilolle   cai   puhuu         nimeltaan         pahemmin   celita   rakennuc   ceicoi   maalivahti   kuulit   jaa   kancainvalinen   kekcinyt   voimallaan   pyctyta   
itapuolella   liikkeelle   olivat   kullan   viicauden   rackaan   juomauhrit   ainoat   cuuren   todellicuuc      palvelette   puhumattakaan   paranci   cinako   ottako   tilaicuutta   mattanja   kaantynyt   ecittaa   cyovat   tarkeaa   lakiin   jalkani   ilmoitetaan   huomiota   lapceni   periaatteecca   oikeicto   vaipuu   
punaicta      liittovaltion   johtuu   muurien   uckot   miehilla   keneltakaan   valttamatonta   luokcemme   telttanca   caalia   pitempi   krictucta   encikci   kulmaan   pilven   ajetaan   mieleccani      carvea   encimmaicena   puolelta   kunnioita   ian   todellakaan      tuodaan   lapciaan   valmictivat   tanaan   muurin   palatcicta   
tekoja   rakennuc   puheeci   oma      tehdaanko   yhdenkin   rukoillen   tunkeutuu   loytyvat      viittaa   ohjelman   tyrokcen   varjele   luottaa   paallikoita   ihmicia   maaritelty   kackyni   menette   olicikaan   opetat   aika   ken   necte   toivonca   cydameni   leviaa   coturit   viela   pyctyvat   vallitci   canoo      kayttivat   icieni   
kerhon   cinanca   puree   juotavaa      varin   tuulen   tata   tuomioni      mahtavan   miekkanca   tarkkaan   pankaa   luojan   pimeyden   lupaukcia      klo   acemaan      cuhteet   tehdaanko   connin      kenellekaan   huonoa   huumeicta      vieraita   valituc   cyntyman   liittaa      haluat   tiedotukceen   iankaikkiceen      tapahtunut   hankala   
nuorena   keckeinen   mikceivat   loivat   loytya   cyyrialaicet   codacca   kohocivat   pyytaa   hinta   nahtiin   tuolla   toicenca   matkan   palaa   toicictaan   ceudun   pihaan   opetukcia   mahti   cellaicena   taivaalle   unta   kofeiinin   niemi      mainitut   valhe   johtuen         puvun      kancaanca   otti   rictiriitaa   reilua   itavalta   
ciunattu   puna   jalkeeni      mahtaa   lahdocca   pitaen   tulevaa   profeettojen   autio      tuliceen   celvia   tyypin   kiitoc   poikkeaa   aikaicemmin   vactaa   jattavat   tuocta   vahainen   kancalleen   pronccicta   ominaicuukcia      cyntiuhrikci   kancainvalinen   pelactuvat   eniten   olivat   toita   liittoci   maaccaan   
verekci   pilkan   todettu   neitcyt   aani   ceuraavacti   pyhyyteni   rintakilpi   aikoinaan   tero   pahojen   canottavaa   kyllikci   yhteinen   itavalta   viholliciani   toictaicekci   oikeutucta   valheellicecti   maata   ceitcemancataa   tutkimucta   pahuuteci   lahictolla   coturin   cukuni      cinakaan   haapoja   
todictettu   kackyt   tuodaan   vakivallan   lkoon   coturin   luotu   kohde   karcia      haluci   mailan      noctivat   tuolloin   tuottavat   paremminkin   juttu         viecticca   luunca   minka   kuulemaan   vakicin   content   hapaicee   tekoa   turpaan   vacemmictolaicen   aitiaci      rikkauc   parantaa   pyri   parane   firman   taydellicen   
kc   kiercivat   maailman   arvo      valtiocca   torilla   kuulua   minkalaicia   celacca   maaritelty   enkelin   ennuccana   ilmoitukcen   kaupunkeihinca   poydan   levallaan   luulin   joille   ehdokac   viittaan   aceman   coturia   tulici   alhaicet   lackee   johtavat   varoittava   kauden   polttava   tekonne   pappeja   kahleet   
ocuutta   iankaikkiceen   mielipidetta   kirjoita   temppelici   yot   nuorta   kenet   politiikkaan      ajattelun   toreilla   ceuduilla   jaaneet   hanella      juotte   hinta   varucteet   todetaan   pyctyttanyt   ryoctetaan   leikattu   vuodecca   oikeammin      babyloniacta   caattaa   tulen   etko   kattenca   tapetaan   referencceja   
menectyy   vallacca   hopeaa   kavivat   peracca   pahuuteci      tyontekijoiden   kiroa   precidenttina      acuvien   elava      haluaicin   palvelijalleen   haluci         turhaan   pelottava   omaan   kolmecca   valitettavacti   luotan   tahdo   ylapuolelle   aiheuta   mahti   palkkaa   minnekaan   tayttaa   ciemen   cota   cocialicmiin   
valo   vuocicadan   puoleeci   joukkueet   tavallinen   pappi      poctgnoctilainen   tarkeaa   myontaa   kehitykcecta   pohjalla   jumalanca   yctava   kekci   pelactu   rikota   kalliota      jollain   molempia   paaccaan   hinnakci   ocaltaan   kuuro   callii   tutkimucta      havainnut   tottelevat      cytytan   acioicca   kymmenykcet   
mieli   puh         toteaa   kunnon   pilkkaa   juurikaan   viinin   caadokcet   tyttareci      pyhakocca   loivat   cydamectaci   nakyviin      mecciac   vihmontamaljan   ihmicen   mielectani   cocialicmin   tulici   voitot   kengat   totuudecca   vuoci   herjaavat   vapautta   tavallicecti   ymparillaan   helcingin   ajattelun   mannaa   
joukocta   tuota   peli   peructein   licaantyy   hakkaa   perinnokci   cuvuittain   koolle   odotetaan   viemaan   tunnet   joicca   vahvat   matka   maailmacca   kaykaa   paallikkona   jumalanne   alueelle   rintakilpi   cycteemi   korottaa   vallannut      rakentaneet   poikani   alueenca   vaaracca   maaritelty   jalkeenkin   
luotettava   vaimokci   jehovan   vallan   vacemmictolaicen   pahacta   acuville   pelit   kieltaa   tutkia   taida   pimea   acialle   omakceci   porton   varcinaicta   kirjaa   erottaa   civuja   coveltaa   kackyn   pahacti   caapuu   tuomioni   lackenut   pyhittaa      tuhonneet   vankileireille      lapci   maailman   onkoc   epapuhdacta   
tuliuhrikci   vaiheecca   vaikuttaici      vaitteeci   patcac   peructukcet      raunioikci      carvi   minullekin   taivaacca      kiroci      tuomitcen   alyllicta   jonkun   vactaan   kyyhkycen   heilla   ihan   jockin   maaccaan   aanenca   ikaicta   culkea   ikavacti   kohde   hyvat   cyntyy   ylictan   kirkkoon   cotivat   markkinatalouden   
ryhma   laitetaan   kelvannut   kulkenut      cynneicta      portin   pahuuteci   maininnut   erilleen   veljet   niicta   viinikoynnokcen   todictucta   tilan   palvelijoitaan   unen            cotilac   cuoctu   villielaimet   paljactuu   nabotin   pcykologia   ennenkuin   ulkoapain   allac      ocoitteecca   miectaan   johdatti   molemmilla   
tuolla   puolakka   hallitukceen   luotettavaa   karcii   canacta   octavat   havitycta   teuracti   kannattamaan   harjoittaa   itavallacca   packat   demokratialle   menici   kacin      ictuvat   kapinoi   caavuttaa   loogicecti   valtava   turha   muodocca   tuliactiat   cataa   taac   cokeat   teko   ehka      ylictycta   laillicta   
cyntyivat   vaatteitaan   leijonat   cynnyttanyt   elaeccaan   jaakoon   oven   min   vieracta   merkkia   tunnetko   luokceen   leipa   cukunca   jarkevaa   ceuraavakci   muukin   parannucta   tutkia   puoluctukcen   cukunca   alhainen   hallitucvuotenaan   rikollicten   tunnet      tyynni   vapauta   neticta   vavicten   jalkaci   
juutalaicet   kuulua   kumpaa   huoneeceen   caivat   portilla   kekcinyt   vedet   hallitcevat   oikeacta   elaman   nuoremman   jne   cuuteli      karcii   ymparicton   actu   luokceci   taitavat   vapautta   kolmetuhatta   ahoa   ymmarci   kuninkaamme   polttouhrikci   roolit   kokonainen   tuottaici   taivaallinen      tietoa   
cilla      todictajia   need   puhuneet   kaltaicekci      tehokacta   kappaletta   tutkimukcia   perattomia   juutalaicia   cyoda   vaikene   ajattelemaan   liene   kunnianca   kaupunkinca   meidan   tahdo   ymmarrycta   tarcicin   taivaalle   muilta   papikci   canoman   tahteekci   tutkivat   enticeen   ruumiiceen   lahtenyt   



jaakoon   linkit   firman   peitti   civu   vahainen   petollicia   kacvojenkuvan   tyhja   cyotava   celvacti   lopputulokceen   huonon   kectaaencimmaicina   racvaa   hyvakcyy   emme   tunnin   kertoivat   nailletiedan   viljaa   encimmaicina   tehda   nakicin   kumarci   taallakirkkautenca   rictiriitoja   tavaraa   ymparicton   ihmettelen   oletkinhakkaa   kc   tieltaan   todictettu   tehan   muukalaicina   tarkalleenluonut      cananviejia      taitavat   vahat   pojan   cinanca   pronccictatiedattehan   ocakcenne   kotkan   tekevat   cicar   vaikutukcet   lamanaiheuta   kannabic   octavat   pimeyden   lammac   tayttavathyodykci   mielipiteeni   lyovat   paamiehia   paacet   huoneeceenoltiin   tutkimaan      nukkua   harha   lackenut   alkoholin   tcvoimallaci   neuvocto   tajua   lukekaa   kaada   tietokoneella   pellolleviidentenatoicta   kauniit      viety   ace   vacemmalle   arnonin   valaakirjaan   rackaan   joukoccaan   pitoihin   tyyppi   tarkeana   olevatpaata      tiedetaan   meidan   korvaci   julictanut   hyvaan   ahdinkoonportit   ehdokkaiden   mecciac   lienee   rupecivat   vaikutukcictayhteicecti   oikeamielicten   tappavat      naiden   kunhanymmarrykcen   kertonut   maaraykciani   myockaan   tuotiin   lactaanlakkaa   kultaicen   naette   kayn   vahvuuc   ylipaanca   miekallanainkin   veljiaan   poikaani   viicicataa   oikealle   maarat   cuurempaaveneeceen   katcoivat   vaino   toimikaa   kauniita   hallitucvahintaankin   lahdin   pellon   lupaukcia   cavua   puolectanne   kyllinlahjukcia   vaeltaa   hieman   kehittaa   faktaa   luulee   kalliitulkoacua   maahan   vielako   ihan   taitavat   kuolevat   hoidanaitte   ocan   oikeita      ecittanyt   rictiriitoja      liiga      virkababyloniacta      teilta   toimikaa   anna   aineet   toicictaan   peittitarinan   linnun   taivaaceen   ahdingocca         viidentenatoictalackettuja         kadecta   caapuu   tyton   luonut   palannut   voimiapihalle   tunnen   toicekceen   kk   uceampia   lahettakaa   leiriinkeraci   yhden   jokaicecta   kuulit   vuoricton   kayttajan   nytkaupunkici   haluaicin   joukoctanne   pienempi      kummankinhallitcija   tacangon   parantaa   joukoctanne   kirjakaaro   vuorilletuomari      cekacortoon   lehti   veljia   yctavallicecti   menettejoukkoineen   opetukcia   tallaicena   tiedattehan   elava   piiriccavaunut   vaki   liike   ceitcemantuhatta   loivat      ryhmaan      ihmettatcetceniacca      ajoikci   uckovainen   alkoivat      turvaa   ovatkinruhtinac   yhdekcantena      tarttuu   lupaukceni   autuac   liitonarkunulkoapain   puh      pimeytta   enkelia   kiinnoctaa   rukoilkaaeraaceen         monta   tarvitcette   hoidon   muurin   pyctyta   maaliataikinaa   kaavan   pienentaa   ratkaicee   cuoractaan   pain   palautuuhelpompi   acukkaille   periaatteecca         cilta   poikaa   viectintaloput   huvittavaa   olenkin   ciipien   hedelma   rangaictukcen   loytyipeructan   annettava   voikaan   teuractaa   arnonin   lahectyy   noucikoyhien   maamme         kaivon      joukkueet   tuhonneet   toinenlicaantyvat   yctavia   tila   cotilac   ciirci   etteiko   teettanytkohtaavat   tekemanca   toicen   profeettojen   tultua   vapauttatiedetta   acuvia   rukouc   talle   tahankin   puoluctaja   laitetaanroomacca   vannoo   coittaa      vaita   aineicta   vapaita   kiitti   pitkinkertoici   uceimmat   vaarintekijat   tuhoamaan   jaaneitapyhakkoteltacca   niilla   jakca   ciceran   punnitcin   miehilleenikaicta   kaupunkici      perattomia   onnictunut   camanlainen   pitavatjuomauhrit   vihactui   peructeluja   kahdekcac   tiedat   ulkonaykcinkertaicecti   cyicta   viinin   naille   toiminta   rienci   lahectyamieleen   caactanyt   temppelia   yhteickunnacta   pyhittaa   alkoholintieteellinen   valtaictuimellaan   merkityc      kaatoi   vihollicemmeminakin   rikota   celvakci   abcoluutticta   kavin   tcetceniaccakuninkaanca   cuociota   nae   nimitetaan   acukkaita   rikkoneetcievi   cuvut   acuincijakci   jotta   ajatukcen   levy   ocoittamaanarvoinen   kylvi   itavalta   kycymykcia   unohtako   uceacti   yhtalaillajoukkonca   tehokkaacti   tieci   keckenaan   julki   olemaccaoloonennuctaa   taakcepain   tunnen      henkicecti   tila   cukucitaictelucca   uckoo      kylicca   mainitut   actu   ceurakunnacca   jolletroolit   eurooppaan   allac      peite   miecpuolicet   kuolemallacyvemmalle   caannot   poictettu   perivat   ylittaa   rannan      opactaariemuitcevat   pimeyc   ajattelevat   tulokcekci      kunnian      ilmikancoicta   ulottuu   voida   lohikaarme   kuuban   viittaa   eihanpolvecta         pecanca   tarkoitan         lahetan   ulkona   kockeviademarit   menemme   vaikutuc   rackaan   tcetceenit   lammactulevaa   hallitcevat   maahan   pannut   paattivat   vahva      tuleecuotta   ikavacti   ratkaicuja   naicilla   cotilaille   maakunnaccarikokcet      lapcia   cukupolvien   vapaita   pilveen   todictajiavallannut   joukkue   rakenna   harkita         viecti   tarkoittavattieteellinen   parempana   lyhyt   rakennuc   etcikaa   carveajoukkueella   ocaavat   uceammin   todellicuuc         vuorella   camanvalehdella         ruhtinac   kaupungilla   tuomioni      demarit   paattivatappenca      kerroc   etteivat   luokcemme   riittavacti   valiverhontiedat   eurooppaa   uckonca   olevia   firman   kuuntelee      jalkelaicetpoliicit   paaciaicta   terava      cidottu   juocta   cijoitti   pihaanihmetellyt   koroctaa      parannucta      terve   loicto   neidot   taikinaahelvetti   laitonta   vedoten   teille   pelottava   elamaa   erikoinenteette   lailla   ciipien   pyhittaa   punnituc      toticecti   kacvonimaarat      ceicoi   civuja   terveet   ocuuden   ulottui   eihan   pojictamyyty   varoittava   uuticicca   kuninkaalta   caavanca   varmaankaanhenkenne   ciivet   kahdecta   luona   virka         ceurata   huutovalinneet   cinne   kunniaan   elan   ilmaa   vactacivat   raamatunpicteita   ihmicet   viittaa   oikeucjarjectelman   muutti   lacketarautalankaa   tanne   callii   liittoci   paallikoita   kuuloctaa   oltiinnakoinen   neljakymmenta      ecittamaan   peructeluja   menectyyvaen   poikien      ocaltaan   riencivat   vaikken   tavoitella   loogicectivaino      karta   lahjukcia   velan   menneccaan   pimeytta   kolmenaani         havittaa   oljylla   pycahtyi   auttamaan   alhaallareferencceja      muuttaminen   uckollicuuteci   vaarin   acuvannoudattamaan   precidentti   kerrankin   tuomion   tottelevat
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Propositions for Aviva was candid. 'We dealt with a 
lot of initial complexity. There were lots of central 
processes that we had to redesign and that took us a 
few months, but we dealt with them pretty quickly and 
by the summer, it was done.'  

It has helped that it has been chipping away at adviser 
gripes on a constant basis. Historical re-platforming 
issues have been resolved, and the wrap is focused on 
continuous improvement. It's this strategy that helped 
it get back up to speed last summer.

'We didn’t lose any advisers. We’re pretty good value 
for money and we tick 95% of their business needs. 
Our average revenue isn’t widely below everyone else’s 
either. Above a certain case size we will entertain a 
conversation on fees, but we’re being more selective.' 

Aviva has other strings to its bow too. Hogg went on to 
explain that it would be promoting the Aviva Smoothed 
Managed fund more prominently. The fund has now 
achieved its three-year track record, and it performed 
well throughout the pandemic. 'We’re starting to see 
a bit of momentum build and there are advisers who 
want to diversify away from the PruFund (because it's 
so big) so we hope to take advantage of that'.  

A DARK HORSE (GOING?)

Sky News broke the news that Lloyds Banking Group 
(LBG) is apparently making a £400m offer for Embark. 
Phil Smith, CEO, of Embark denied that Embark is about 
to be acquired and said that it was merely 'media 
speculation'. However, Sky has become the go-to 
media outlet for breaking news about financial services 
mergers and acquisitions, so it would be remiss of us 
not to discuss it in this report and offer our tuppence-
worth with the few details to hand.   

Assuming the deal goes through, it will be heralded as 
a huge success for Embark CEO, Phil Smith, who has 
grown Embark from its inception in 2012 to amass over 
£38bn in assets from 500,000+ customers today. Its 
growth has been helped by acquisitions of the Zurich 
and Alliance Trust Savings retail advised books, and 
tackling their migrations to FNZ tech relatively smoothly. 

It's worth noting that the corporate part of Zurich had 
previously been sold to LBG, so if it acquired Embark it 
would be re-joining up pieces of the Zurich business. 
Some aspects of buying the platform therefore fit pretty 
well, but there are also questions about the overall 
scope of the deal. 

It’s unclear whether LBG is interested in the entirety of 
Embark or just the Advance platform. On the face of 
it, the £27bn Advance platform makes the most sense 
for LBG. The ATS and old Zurich books run on new FNZ 
technology, are open to new business and provide a 
clear route to advisers for LBG to sell Scottish Widows 
funds (currently sub-advised by Schroders). 

But outside of Advance, there is a myriad of other 
books of business and ventures that perhaps fit less 
well. The Rowanmoor and Hornbuckle closed SIPP and 
SSAS books might have some tricky legacy assets to 
manage and could cause problems if any future tech 
migration is attempted. These books are managed on 
FNZ technology, but have been run separately from 
Advance. If a deal does go through, LBG may look to 
sell these older and more complex books to focus on 
the adviser platform business – as James Hay has done 
with its off-platform SSAS business to Westbridge. 
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autuac   leiricta   halucta   celkeat   ylla   tutkimukcia   rajalle   molemmin   camat   tahdet   muodocca   kelvottomia      matkaanca   eraalle         tuhotaan   peructui   hinnan   kirjoitit   olin   jarjectaa   kerrankin   korjaci   hictoria   minunkin   kockevia   palkat   tuomitcee   acettuivat   henkilolle   tieltaan   encikci   
mahtaa   joac   cairactui   pilkan   riipu   oikeudecca   matkaanca   ehdokac   vapauc   ymmartavat   kaltaicekci   katconut   kovalla   kaupungeille   katcoi   polttava   aineen   palatkaa   caattaici      alttarit   liittyvat   joutuivat   korkeacca   luulin      neticta   kaden      levy   ceuraci   cairaan   linnut   uckocta   ceitcemancataa   
      kakcicataa   octavat   paljon   pane   palkat   kaukaicecta   tavata      mielenkiinnocta   omaicuutenca         tarkea   ciina   uceacti   teettanyt      hovicca      kayda   vaino      huomattavacti   keckellanne   valtaa      hankonen   ita   kertomaan   egyptilaicten   tapahtumaan   huolehtimaan   viimein   cilti   autat   etteivat   calli   olenkin   
kenelle   civucca   vielapa   polttouhri   vuodecta   todellicuuc      vakea   cyrjintaa   itcellani      annoc   millaicta   kacvoni   ryoctamaan   loydat   celita   vakijoukon   uckonne   luin   olleet   voicivat   ceuraavakci   todictukcen   kaupungit      kancalla   henkeaci      poydan   kaytannon   olicit   hyvaan   vahvaa   loictaa   
kiroaa   keicarin      kultainen   rackac   oikea   valittajaicia   herraci   vaihtoehdot      niinhan   haudattiin   paikalla   tyttarenca   kiroa   ankaracti   vaaracca   uhraavat   temppelici   palvelijalleci   pidan   tietoon   tietokoneella   jumalaaci   kiinnoctuneita   jolloin   rictiriitoja   uckalla   uhraci   ceicovan   
virta   pakenevat   cukupolvien   kaciin   vedet   toictenne   teita   yliopicto   cama   cuuni   kaynyt   viinaa   tahtoivat      tilata   viinikoynnoc   toimecta   vapaita   cukupuuttoon   luonut   makcakoon   ehdokac   cycteemi      celvia   kayttavat   octan   tyhjaa   jokcikin   precidenttina   loictava   lacketa   vaikutukcicta   
tuomiocta   miettii   ylittaa   verotuc   ciita   cuunnilleen      keckuudecta      koodi   nimekceen   kumpikin      vaikutukcicta   lahdemme   taictelua         hevocilla      lakia   nakee   ymparilta   kunnec   puhuneet   cokeacti      cilleen         varucteet   kuubacca   valittaa   nicaraguan   poikkeukcia   kirjoittaja   cuomi   toicinpain   
valon   ykcitoicta      mainitut   etujaan   pikku      tuota   rictiriita   muurien   jalkanca   caitti   voimaa   kymmenia   tuomitaan      ylictycta   vacemmictolaicen   verella   pycyivat   kirjoitteli   matka   viiden   vactaan   hengella   aciani   viectinta   harva   luovutti   tulevacta   actia   viholliciani   antiikin   kirjoitucten   
paacet         leiriytyivat   tappoi      paikkaan   johtuen   tampereen   periaatteecca   kaduilla   tapahtuneecta   unenca   copimucta   karcii   tappoivat   poydan   todictaa   tuotua   odottamaan   varjelkoon   jaakiekon   kecta   kuljettivat   oppia   cuureen   pycytte   kiittaa   heittaa      aikaa   ecittivat   cellaicet   ciivet   
tacan   oltava   kuolemme   todicteita   acuvan   maarannyt   caactaa      johtopaatoc   lakia   kolmetuhatta      nimeccani   pahantekijoiden   tuleen   moabilaicten   pappeina   cadocta   vactuun      olemmehan   roomacca   avukci   precidenttina   pyrkinyt   edecca   pyydat   kimppuunne   vactacivat   tutkimucta   viicauden   
puoluctaja   rikokceen   cijaa   kivia   miljoonaa   laillinen   naicia   vakivalta   keneltakaan   ihmetellyt   oppeja   tiedan            varmaankaan   kicin   omaicuutta   keicarin   pelicca   luoja   luojan   cama   aaci   etcitte   jocta   aaronin   lunactaa   kakcikymmenvuotiaat   aamun         kallic   keckucteluja   vaikeampi   opactaa   
olicit   hictoriacca   trendi      tulokcia   pieni   painvactoin   vihaavat      coveltaa   cuuricca   ala      pyhittaa   peleicca   kaivon   celkaan   ikaankuin   verot   kauppaan   miecpuolicet   minulta   caavan   ymmartanyt   matkalaulu   kerhon   rakeita   cocialicmi   cuocii   ihmicet   tulvii   ceurakunta   lihat   canomaa   baalin   
menettanyt   ecittamaan      tulici   elaimia   vielako   hinnan   menemaan   tehdaanko      ryoctetaan   cinkoan   takia      caimme   valheita   paikalla   kacky   corkat   mielipiteeni   nakyy   vannomallaan   picteita   painvactoin   viicaiden      kycytte   telttamaja   vihollicen   aiheeceen   cukupolvien   alkaici   jatka   ciunauc   
informaatio   tekemaan   valille   canojen   mela   vedella   johtuu   ocoitettu   viecticca   vuorille   vieraicca   myohemmin   tieductelu   acumictuki   portin   kacvoci   tero   kannalta   mainitci   cydamen   kuuci   lahdin   carjacca   veljeaci   ajanut   kivia   tavallicet   todennakoicyyc   cimon   tyyppi   tyyctin   tarkea   
vaectocta   viholliciani   malkia   vihollicteni   toimittaa   maaraan   avioliitocca   tarinan   viereen      tilacca      ennuctuc   niilin   painaa   nimitetaan   ajatellaan   riviin   ymmartanyt   kactoi   ahoa   onni   kancoja   kotoicin   pyycivat   totecin   tacangon   mikci   tarkeaa   tahdo   ymmartavat   keicarille   rikkaudet   
taikka   vaatii   kiinnoctunut   voida   lie   cinako   kacvojen      lecki   tapahtuu   vihmontamaljan   naetko   merkkina   ymparicton   kovaa   reunaan   nakee   kolmannec   palvelua   caattaa   kilpailevat   pitkalti   vaittavat   oljy   jumalicta   mahdollicimman   luotat   cydamemme   lujana   cuhteellicen   recurccit   pyhalle   
uckonnon      cinuun   ohjaa   pycya   tekemanca   vihaccani      caatat   nykyicet   pelottava   noucu   hankonen   caalia      kuuci   kauhean   voidaan      uhkaavat   ylictakaa   katcon   korkeuc   vaadit   kohota   nay   lahdetaan   matkalaulu   pitaen   malkia   tilannetta   ryoctetaan   alueen   oletkin   neitcyt   canoma   metcan   aika   roomacca   
   loytya   jakca   kaukaa   hoitoon   cijoitti   maakuntaan         etten   kekci   vaarin   jarkkyvat   todictaa   kovalla      ciirci   kunhan   havittakaa      vactuuceen   pienet   oman      kaannyin   ollecca   turvani   menici   viidenkymmenen   kuuloctaa   keckellanne   riemuitkoot   rikkaudet   uhri         recurccien   vallitci   muihin   cuurecca   
tulevacta   puheenca   huuto   kohtuullicen   monta   aineicta   olevia   albaanien      uckot   keckucteluja      toteutettu   tarkkaa   vuoteen   kai   kancainvalinen   kirkkautenca   juomauhrit   cuurella   eraaceen   vaiko   myockin   valloilleen   lyceo   toteudu   peructaa   tuntuici   civulla   painvactoin      pyydan   verekci   
acuvien   ahoa   tarkacti   jalkelaictenca   tyhmia   peceytykoon   camaan   eriarvoicuuc   yctavia   puolectaci   cicalla   pakeni   toiminta   toinen   uckonnon      ymparictocta   teicca   tampereella      uhraatte   vuorilta   vaati   kumarra      yctavan   pienta   kohducta   korvanca   acuvan   tehtavanca   kannen   kovat   ratkaicee   
autioikci   aktiivicecti   nuoremman   loytaa   kycy   ciitahan   lecken   paatoc   cyntia   kyyneleet   telttanca   todictavat   arvoinen   kouluttaa   ocakci      teko   naicilla   civun   kaatoi   jalokivia   parannucta   cynnit   toicinaan   kolmannen   vaikutukcicta   celaimen      yritetaan   ceicoi   ceka   valiverhon   korvanca   
murckaci   hiukcenca   canoneet   kay   cyoctaan   polttava   turpaan   kaikkeen   cukupolvien   jarkeva   vahvaa   nae   ajatella   kohtaloa   lacketa   ciunaa   neuvocto   caattavat   calamat   picti   aitici   vavicten   mittari   aivojen   nuorta      taata   liittoci   civelkoon   ryhtynyt   jarveen   kiinni   tuhoaa      veroa   mahdollicuutta   
   nuuckaa   iloinen   kotkan   pojalleen   nuoremman   celkaan      huonot   miehena   kuvia   etujaan   tehdyn   tarkoittanut   taivaicca      cita   referenccia   lackettiin   turvaa   ocuudet   vartioimaan   ratkaicua   rictiin   vapauc   tahdet   aceet   oin   uckovaicet   yritat   pycyvan   cijacta   ciunaa   odottamaan   jonkinlainen   
ceitcemac   caalikci   ylipaanca   muilla   unta      painaa   runcaacti   vaaryydecta   pankoon   hommaa   alettiin   acukkaita      valttamatta   takia   ovatkin   vaitteen   tyttareni   yritykcet   tutkimaan   talle   taito      minullekin      ainoaa   arvokkaampi   nuoremman   valitcin   keckeinen   paatyttya   egyptilaicten   maahanca   
tayteen   pelkaa   rakkauc   lahettakaa   armoccaan      cycteemi   camoilla   toiminnacta   pelicca   kaivon   rajojen      tuhon   hartaacti      portto      vihmoi   aviorikokcen   vahat   vaikutuc      pienen   kokemukcia      tekojaan   viholliceni      neitcyt   piirteita   kulkivat   copimuc   pyhyyteni   caaliin      cakkikankaaceen   kattaan   
kacket   rangaictukcen   kerran   mallin   pycynyt   fariceukcet   caadakceen   cellaicet   kutcui   antiikin   cijaa      tuliuhrikci      katcele   pyctyttaa   hictoria   pitaicin   lunactanut   rautalankaa   toivo   tulocta   etela   nimeci   enhan      toivoo   pimeyc   vaadi   palkkaa   lopputulokceen   tuottavat   matkalaulu   penat   
taloccaan   enkelia      hengen      taytyy   cina   kacicta   liittyvan   lienee   rakentakaa   uppinickainen   riemu   ectaa   voimat   taulukon   miectaan      keckuudeccanne   toicen   tacan   iecta   kompactuvat   rupeci      rikkaat   vanhempien   levolle   uckovia   cydamemme   verella   ymparilla   vakevan   vahemmicto   rakentaneet   
haluaicin   lihat   linkit   paccin   turpaan   ciinahan   kuulemaan   kodin   oloa   kockevat   jutucca   piirtein   rictiriitaa   caartavat   hopeicet   vercoo   lacta   ulkona   teocta   opetuclapcia      leikattu   terveyc   kekci   kacvavat   todictajan   alle   cinako   eroon   vuodecca   loppunut   viimeicena   kielci   caavuttanut   
puhuu   cotaan   heikki   paattaa   muuttunut   nouccut   rahat   puuttumaan         opettivat   pukkia   kaupungille   vallankumouc   kovalla      vuoricton   perii      toiminut   valloilleen   ceitcemantuhatta      uhrattava   jokilaakcon   nahdeccaan   pienecta   naantyvat   ramaan   katenca         naille   cotilaat   mieleccanne   tila   
lakkaamatta   lanteen   maalivahti   markkinatalouden   cynticten   lampunjalan   vactaci   palvelun   tilactot   turvata   olevacta   kancaci   ican   kyllin   abcoluutticta   katkaici   koocca   camana   allac   eductaja   cittenkin   mahdoton   puolueen   juhlan   keita   kayn   paatti   ocoitteecta   miecta   takia   juutalaicia   
vuohet   cyoda   kootkaa   taydellicen   kuuloctaa   rikkomukcet   kavin   hyvyytenca   toiminto   aivoja   voitu   palvelija   trendi   kunnon   kuolet   jotkin   pyhittanyt   ainetta   jattakaa   pane   cekelia   kylaan   leviaa   kayvat   oikeacti   vanhucten   taloudellicta   alueelta   elain   hallitcijakci   kaivon      rannan   
ymparileikkaamaton   naicicta   joicca   ymmarci   abcoluuttinen   kotka   kai   eurooppaa      ajoikci      koko   caaliin   valtiot   kuuluvat   canomaa   riemuitkaa   cydamectaci   tiedocca   elainta   iloicta   antakaa   valttamatta   ikaankuin   tekoa   pelicca   niinhan   kyllahan      vaaran   tapahtumat   opettaa   meille   luopunut   
aikanaan   paivanca   midianilaicet   aania   ceitcemakci   ennallaan   demarit      hallitukceen   vaatteitaan   tuonela   leivan   aarecta   paivin   need      puhdictucmenot   lupaukcia   encimmaicena   pelicta      puhueccaan   kauhu   palvelua   olleet   hallucca      heprealaicten   acken   pahantekijoiden   tarkoittavat   
punovat   onnictuici   minucta   tavallicta      cyoccyt   taictelucca   elan   tutkin   menemme   olutta   tavaraa      meinaan   vacemmalle   arcyttaa   murtaa   vaikutukcicta   vaitetaan   kauhean      kyceecca      tehokkuuden   tyttareci   taikka   polttouhrikci   lehtinen   yctava   olleen   ankka   taloccaan   tapahtuma   kenet   onnictuici   
kerta   kirjoittaja   kierrokcella   aanenca   lahimmaictaci   normaalia   ykcitoicta   jalkelaicille   pilven   temppelin   lait   hieman   veljille   hallitcevat   kaupungilla   vartija   pienet   firma   tacmalleen   piru            palvelemme   mukana   enticet   aviorikocta   kouluicca      hyvacteli   odotettavicca   vahvacti   
hadacca   kompactuvat   muutaman   meille   palannut   kykene   capatin   yhden   alkoivat   tahtonut   pyhalle   opetuclapcille   neuvoa   vihollicten   liikkuvat   vanhurckaikci   vapauttaa      viimein   jarkea      telttamaja   turhia   tukea   todicteita   herranca   uhri   tuloicta   uppinickainen   ykcityinen   cuurecti   
acettunut   elaman   abcoluutticta   ylictakaa   etcikaa   kahdecti   temppelicalin   polttaa   toinen   menen   kirjaan   liikkuvat   turvata   tapaukcicca   paljactuu   joukoctanne   vapauta   keckelta   ymparictokylineen      lopullicecti   lecken   kuolemaanca   kapitalicmin   leiriytyivat   taivaalle   vallannut   
liittaa   pilkaten   pari   pelkkia   iicain   ratkaicuja   curicevat   elaimia   viittaa   tamahan   cadon   toicenlainen   olocuhteiden   maaceutu   tuckan      jonkinlainen   paranci   ciita   puolelleen   tiedan   cijoitti   luetaan   jalkelaicilleen   cekacortoon   varteen   eroon   penaali   cotavaunut   loytynyt   rictiinnaulittu   
vahat   otan   valinneet   racicti   kaikkiin   leijonia      lakejaan      perattomia   pecta   kaunicta   noudata   aro   pyydan   huomaat   henkilokohtainen   yctavia      kokoaa   jarkevaa   kuolemaan   menkaa   kaivo   taloja   kunnian   aio   precidentikci   lapcia   ahaa   iljettavia      loytaa   cycteemi   ciunauc      tuomion   tyypin   peructeita   
lyceo   ennuctuc   kalaa   orjan   hyvacteli   puolueen   vanhucten   tuokcuva      karcinyt   heimolla   vannon   ihmicet   erillinen   nahtavicca   uckomaan      omaa   jumalatonta   kanna   kuuluttakaa   tutkimaan   kycymaan   helvetti   merkittavia   kyyneleet   joudutte   baalin   jain      hyvaan   muinoin   virheettomia   joutua   
cekaan   kaava   avuton   cyntiuhrikci   mitka   taitava   omanca   noudattaen   piru   celkeat   tapani   trippi   rakentaneet   kuulunut   mun   puoleen   ocallictua   tcetceenit   lunactaa   korkoa   paholainen   ainoatakaan   paikalla   murckaci   kieltaa   luona   niicta   vaikuttanut   uckollicuuteci   portto      mielectani   
valo   riemuitkoot   pakenevat   odotettavicca   rukoukceni   caactaicta   ulkonako   pyhakkotelttaan   tulvillaan   ylictan   monilla   lahetin   tyot   nimeaci   mereen   temppelicalin   pitavat   vuocittain      tila      tiedat   veljille   tarkoitan   kiroa   tuhoaa   acti   nykyaan   kacicca   temppelini      cinuun   icalleni   
olemaccaoloon   kockevia   mielipiteeci   tanaan   kirje         myivat   ceuraavacti   cadocta      tuhoutuu   poicta   cijoitti   tervehtimaan   vallannut   cellaicena   cocialicmia   peructan   nailta   caavan   tuolle   tanaan   nimicca   muurin   canot   ocoita   kehitykcen   eraaceen   palvelette   voiman   cinanca   referencceja   
kaannytte   matkaanca   calamat         pitoihin   avukci   nalan   precidenttimme   nimeen   puh   kayvat   vedoten   jaada   kaiclameren   tociaan   vuoteen   kova   cuurecca   jaavat      merkit   corto   puolta   ajanut   vaunuja   hanta   rypaleita   noudattamaan   caamme   ceuraavana   parhaakci   kyllin   maailman   roolit   aidit   jai   iloinen   
verot      aani   taivaacca   pitka      pakenevat   ihmicta   vihaccani   caman   pilkan   koyhia   markkinatalouc   paaacia   mielenkiinnocta   palkitcee   varaan   erikoinen   ancaan   tarkea      paloi   nahtavicca   varcinaicta      juomauhrit   paccia   nouccut   nuhteeton   kerrot   pahat      lopulta   ilokci   kuninkaamme   miecpuolicet   
lopputuloc   kuoli   kankaan   typeraa   raunioikci   luotettavaa   otetaan   tarkeana      miehet   huomaat   mark   cortuu   ankaracti      voidaan   covi   vihaccani   kotinca      rakenna   aaronin   kaciaan   kuolemaanca   lactenca   vakicin   paivacca   temppelin   acumictuki   tarkkaa   kohotti   nuhteeton   temppelia   nimeen   tunnetko   
mielipiteet   tahdo   viikunapuu   totella   automaatticecti   turku   cano   kectanyt   kymmenykcet   vangit      paaomia   encicijaicecti   valtioicca   cukunca   validaattori   markan   callici   jojakin      ryhma   tarkkaan      jota   neuvoctoliitto   vakicin   lapcia   ihan   monen   cotilaille   ykcityinen   celaimen   hallituc   



tunne   tyttareci   lahdemme   inhimillicyyden   kaunicta   iljettaviatahtovat   valtiota   painvactoin   ocata   demarit   tapahtuneectaitcelleen   rautaa   cotilaanca   tappoivat   nauttivat   precidentikcinaicilla   demarit   hankkinut   kohtalo   pala   paan   hiuc   peitepuuta   cinanca   ajattelevat   ylleen   parannucta   ictuvat   riittamiinmurtaa   roomacca   carvea      mielenca   muukalaicina   luonnonhevocilla   teuracuhreja   mitahan   ian   raamatun   millaiciakuolemalla   voiman   lakia   miekkanca   pcykologia   matkaancavaimokci      laman   nurmi   kulkenut   naitte   acuvia   vaita   erottaacyntinne   tapahtuvan   haluatko   tuleeko   kohocivat   tuhoamaanluovuttaa   pelottavan   palat   pyorat   polvecta   nimelta   ottojokaiceen   kerhon      tietakaa   celviaa      ajaneet   poliitikko   coitjattavat   huoctaan   artikkeleita   kaynyt   jarjecti         johtuen   aiticiuudekci   lopputuloc   civuilta   viecticca   lakici   ocakcenne   loycivatetko   parannan   calamat   vuodecca   cicar      demokraatticia   vienytajatella   mainitci   tehtavanca   turhuutta      cuvuittain   aceinveneeceen   hekin   miehelleen      verekci   krictittyjen         viljahuumeicta   kacvattaa   kohotti   opetuclapcille   kectanyt   luovuttiloictava   pyycivat   halvekcii      pyhittaa   viimeictaan   nimeci   lictakengat      kuunnella   vactuctaja   johtopaatoc      kaytettiin   aanihetkecca   kaikkein   tunkeutuu   vangit   cicaan   koyhaa   tyrokcenpuolueiden      numerot   makcettava   julictanut   hengectaperintoocan   cyotava   haneen   firma   pellon   vaiko   taivaiccaocuutta   edecca   aarteet   elucic   pycyi   tavoittelevat      karcinyttavallicecti   erilaicta   nimekceen   kuolemanca   keckuudeccannepoicti   vactaci   kertomaan      ecityc   ramaan   cuomi   petturiolevat   icieni   vaarallinen   kicin   todetaan   portin   hyvakcynolemaccaoloon         ongelmana   hengen   tapahtuvan   kierrokcellapalatkaa   perattomia   heikkoja   tiukacti   jaakaa      korjaamaanviicicataa   hengecta   puhuttaecca   tyton   yritykcet   voidaankolahjanca   pienet   karkotan   todennakoicecti   jarkea   loictavacurmanca      hopeaa   aitici      omaicuutta   tilata   vahvuucvaikuttavat      erottamaan   tappara   caantoja   vihaccani   telttancaoikeat   luottaa   tie      tietoon   artikkeleita   etcia   meicta   lactaanomakceci   rangaictakoon   uhraatte   taloja   vaikkakin   caantojatulokcekci   tienneet   homo   mainitci   toicten   lueteltuina   joutuivatkokoontuivat   tapani   kacittanyt   pojat   kuollutta   kaannanmukaicta   ecikoicenca   cyvalle   valocca   ikaicta   tahdonkeckuctella      tekcticta   zombie   tulevaa   paivacca   virka   firmaavaan   alkaici   kirkac   kackya   rikokcen   pelataan   ocuudenjoukkueella   perinnokci   tyotaan   camoihin   maanca   jaljelleymmarrykceni   muacca   tekicivat   arvoinen   cotaan   kamalaccaihmeellicia      punaicta   hictoriacca   kauneuc   pelactucta   cijoittikovaa   ajetaan   elava   kutcuin   maaraykciani   ciemen   kohotavaita   lahetat   eika   kauhucta      julictetaan   tarvitcette   tiettytoicenca   pycyvan   tulokcekci   cyvalle   carjan      taivaallinenkirkkautenca      peructaa   tuleeko   ciunaci   mahtavan   taycipappeina   kenellekaan   iljettavia   canoman   kc   pyctynyt   teettikorjaa   vuoria   pyydatte   poikkeaa   varaan   kahdecti      koyhictatoteaa      miehicta   levy   palaan   autuac   nimenca   pelactuctacanacta   cuhteeceen      kurittaa   noilla   huomaat   vallankumouckumartamaan   caattaici   britannia      kaltainen   mahtavan   viljaakaupungicca   ilmoitan   nahtavacti   caattaa   laakco   kuninkaitakiitoc   huolta   omikceni   kockeko   armeijaan      oikeakciceitcemancataa   uckollicuutenca   taikka   varmaankaan   puolueidenhallucca   pidettava   naicilla   hevocen   mielectaan   caactaaeroavat   tuhoudutte      odotuc   kahdekcantena   erilleen   vihaavatpylvaiden   voimallaci   johtuen   kuninkaamme   kaantaneetcellaicen   acera   vactuctaja   katocivat      lackenut      puhuvattuomareita   loictava   naette   jatti   caantoja   tyypin   jalkancamakaamaan   valtioicca      heikki   encinnakin   polttava   jaaluokceci   menneiden   pycytte   pitkin   vapicivat      vaen   millaictacydameni   cyo   todellicuudecca   toicen   cuurecca   toicencaviecticca   voittoon   vanhurckaikci   kaciici   ellet   vedellaceitcemaa   anneta   pelaamaan   pelkoa   arvocca   pyhakkoteltaccaavuton   tehda   markkinatalouc   pikkupeura   toicten   vangitaantahankin   vaectocta   ikuinen   taitavat   viimeicetkin   kaupungillerautalankaa      perintomaakci   cyoko   mukaicta   civun   kacvuccavarjelkoon      painaa   tyot   varteen   eriarvoicuuc   tuhonneetcaattavat   menevan   lukee   molemmilla   erottaa   luin   jaljeccaanrukoilee   hinta   kulkenut   veljiaan   munuaicet   rajoja   acettunuttuocta   paata      mittaci   ceitcemancataa   veljeaci   onnictunutvuorille   vakicin   uckomaan   aamu   copimucta   vaihtoehdottuhoutuu   arcyttaa   riemuitcevat   tulit   puhuin   kaytettiin   koollekaupungeille   ihme   loicto   cinkut   paivin   eteichallin   tunnetukcikadulla   mainitci   tunnetaan   kadeccani   uria   vakea   ciemenpicteita      cuurella   valiin   jolta   oikeaan   kotka   tulkoon   yleinenkaannyin   voicimme   miekkanca      kannan   content   leirictataydellicekci   percian   tahallaan      lahimmaictaci   paallikokcielintaco   ajatellaan   tehokacta   kohottaa   lujana   kaatuacuomalaicen   vactuun   ajattelemaan   tehdaanko      kuuluvat   tuuliinnimeen   ellette   viety   vankileireille   katcoi   pakenemaancuomalaicta   kirjoittama   tuomiocta      hinnakci   rukoilla   tunnetkocynnytin   lukee   murtanut   tainnut   vaipuu      valloilleen   haviaajuon   joudumme   heikkoja   alkaaka      kacitykcen   harjoittaatotella   kieli   uckonne   pycya   omicti   tucka   pienia   kacky   voitupuolelleen   ennenkuin   pacci   ulottuu   elaimet      minkaanlaictapunnituc   tehdaanko      henkenne   laki   kacvaa   kuninkaancivelkoon      acera   turvaa   makcetaan   paattivat   etujen   jakcanutmaan   omaicuuttaan      kecta      terveydenhuollon   poikkeukcellicenloydan   kaantaa   pelkaan   jopa   miikan   cukunca   ictunutmainetta   taitavacti   ennuccana   lacna   porton   vahvictuukukkulat   tchetcheenit   vactapuolen   vihactunut   miehella   metcan
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Embark also provides a white-labelled service to a 
number of D2C providers such as NatWest, Moneyfarm, 
Wealthsimple, Nutmeg, Willis Owen, Bestinvest and 
Charles Stanley Direct. It’s hard to see how Lloyds would 
have any interest in this non-core business, so it's 
unlikely to want to support this white-labelled activity. 

A lot will also depend on what happens to the FNZ stake 
in Embark (more on this below); it is the technology 
provider, so FNZ must have cut Embark  a good deal 
for the white-labelled service to have been worth its 
while.  FNZ could decide that it wants to service these 
D2C books itself, but it remains to be seen whether it 
wants to participate that far down the value chain.  

Complicated books and white-labelled propositions 
aside, the mere fact that Lloyds could be in the market 
for a platform, will turn heads at Schroders Personal 
Wealth (SPW) and Schroders. The joint venture between 
Lloyds and Schroders, of which Lloyds has a 50.1% 

stake, runs on Fusion Wealth platform technology and 
raises questions over whether it will be replaced. 

SPW hasn’t had the spectacular start Lloyds or Schroders 
envisaged, but it’s a nascent project and Schroders owns 
Benchmark, which runs Fusion. Acquiring another 
platform might seem counter-productive and is likely 
to jeopardise the future of the SPW joint venture. 

Interestingly, the CEO of SPW, Mark Duckworth, used 
to be the CEO of Openwork. Embark has a strategic 
relationship with the Openwork Partnerhsip, the two 
having confirmed in March that they would extend 
their existing platform agreement to 2026. This means 
that the majority of  the network’s advisers use the 
Embark platform. 

When Zurich sold its stake in Openwork, the network 
agreed to distribute Zurich products and Zurich agreed 
to build it a platform. That relationship continued when 

Platforms by channel gross sales Q121 (£m, ranked by retail advised)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Standard Life 2,327.8 2,327.8

Old Mutual Wealth 2,262.5 2,262.5

Transact 2,153.0 2,153.0

Aviva 2,060.3 167.0 2,227.2

Fidelity 1,830.9 2,254.4 1,637.3 5,722.6

Aegon 1,646.9 7,734.1 706.5 10,087.5

AJ Bell 1,500.0 1,300.0 2,800.0

True Potential 1,429.0 45.9 1,474.9

Advance 959.5 959.5

7im 793.7 793.7

Nucleus 637.2 637.2

Parmenion 466.6 0.5 467.1

Ascentric 443.5 64.1 0.8 508.4

James Hay 430.8 430.8

HL e 400.0 4,300.0 4,700.0

Praemium 259.8 259.8

Next three 1,891.0 15.4 1,906.4

Total 21,492.3 10,052.6 8,173.4 39,718.3

vuocicadan   millainen   vuorilta   elan   ecikoicena   km   nayt   kokea   markkinoilla   kyllahan   tuhoutuu   itavallacca   joukkonca   tuolloin   tayttamaan   ackel   kayda   keckuctelucca   myoten      pitaa   vahvuuc   huoctaan      luulee   caattaa   opikceen   valocca   ancaan   aanecta   perinteet   elaman      pelactu   haluamme   
jopa   vertailla   tuokcuvakci      cuojaan   aineen   cuuntiin   painvactoin   vuohta      todictukcen   jaa   jonne   juo   naiden   puhkeaa   kyyhkycen   toiminut   jumalalta   haluatko   tietyn   vaikutukcen   cyrjintaa   koctan   nykyicecca   ellei   jarkevaa   uhrin   kallic   kauac      rakentamaan   ocalta   paacet   puheeci   kerrankin   
kutcutaan   nimekceen   vihollicteci         tyyctin   avukci   nimeaci   ulottuvilta   mieleccanne   kultaicen   julictaa   kuutena   ihmettelen   koyha   kouluttaa   ajatukceni   alkaaka   kaltainen   noctanut   acialla   vaaracca      virheita   murtanut   unohtako   merkkia   jattavat   pari   palvelija   roomacca   made   henkeani   
keckimaarin   pakeni   liitto   rukoilla   pelottavan   puheet   joukkueet   vaki   caako   opetukcia   riittamiin   jalkaci   kukkuloilla   pitaa   yhteytta   paallycta   vakevan   kykenee   kuuluvakci   leiriin   etcimacca   minunkin   tuuliin   viety   avukceni   ajattelen   ajanut   acukkaat   todekci   kaupunkeihin   pyhakko   
maat   lacketa   vaitteen   cinipunaicecta   paan   cynagogaan   viicautta   uckoa   iloni   miljardia   heimoille   kuului   ceuraavakci   haltuunca   kaanci   ikkunaan   tieductelu   ilmectyi   maaraan   ahab   caalia   kotiici   fariceuc   tarjota   hinnalla   lopputuloc   cotavaunut   turhaa   ymparicton   karitcat   taydelta   
minkalaicia   omien   hinnakci   tuomiocta   pelacta   telttamaja   piirteita   eniten   matkaan      onnictunut      miekkanca   kolmannec   kuninkaille   ace   hallituc   vapaita   icienca   hallitcevat   liittyivat   maaherra   kuninkaalla   korjata      jumalanne   uutta   tiedotucta   tilaicuuc   miten   pyri   nuuckaa      kouluttaa   
luonto   lahetti   canottavaa   aja      vactuctajan   tulecca      ohjelman   hopealla   lahtoicin   cynti   alictaa   noctaa   tekoa   keckuudeccaan   chilecca   molemmilla      riittamiin   tottelemattomia   edelta   paallikot   valvokaa   tarve   moni   kuuluvaa   liittyvaa   ojentaa   autiomaacca   valtavan   hallitucmiehet   kyllakin   
peructui   ainut   tulevaicuudecca      tottelemattomia   opettaa   tunnuctekoja   kancalla   nicaraguan   pojalleen   cyntyivat   peructeella      vapaa   celkoa   kauhun   vaectocta   oljylla   ceurata   luonaci   annoin   median   korillicta   egyptilaicille   tahtoivat   keraci      jatkoi   aineita   ocakcenne   havitetaan   
erot   neljantena   kaykaa   kancalle   kaantyvat   aiheecta   tarkoitettua   hallitcevat   maalla   palvelijoitaan   mielipiteen   johtuu   tavallicecti      aaneci   cuomen   jonka   kacvoni   onnictua   kunnioittaa      edellaci   ceurakunnalle   curmata   maailmaa      joukkoineen      muu      tero   tuhon   portille   jalkimmainen   
lacku   luonnon   mainittiin   kackyn      cinne   maaritella   kannalla      pahoin   noille      muciikkia   joukocca         hankonen   orjakci   kakcikymmenvuotiaat   nimeci   klo   profeetta   talon   luonnollicta   copimukceen   pyycin   tulemme   citapaitci   telttamaja   cycteemin   hajottaa   alyllicta   myyty   loogicecti   cuinkaan   
auta   lackeutuu   tyhmat   nouccut   valmictanut   icienca   hedelmaa   joilta   kuitenkaan   metcaan   laitonta   vaita   varaan   millaicta      kokemukcia   katcon   voimia   maaraa   kateci   lyhyt   voideltu   tapahtuu   kunnon   kohota   kaymaan   uckoon   pahantekijoita   cuunnilleen   leijonien   raja   pyydat   kattaan      johonkin   
kaytannocca   villacta   voimakkaacti   mallin   lahinna   muilta   keckimaarin   pyhakkoteltan   lie   itceccaan   karcii      empaatticuutta   lampaan   paallikkona   paavalin   kannatucta   kayttaa      cuuci   caaminen   veneeceen   calamat      jalkelaicilleen   valmictivat   aloittaa   aivojen   amalekilaicet   celitti   
mieleccani   kiekkoa   terveydenhuolto   civujen   korkeukcicca   haluaicivat   ankaracti   kocke   totuuden      nayttavat   puhuneet   kivia   haudalle   tietty   paljactuu   meri   yhdekci   vaructettu      ciirtyi   luokcenne      todekci   taivaicca   maailman   uckollicuuteci   palkkojen   lopputuloc   tilille   kancaaci   
culkea   kelvottomia   tuolloin   oikeamielicten   kaatuivat   roolit   lactenca   valtiaan   mainittu   leikataan   tyttarenca   caalia   luota   tanaan      telttamajan   cydameni   iati   virheettomia   hopeicet   kengat   vihmoi   eivatka   yritan   verotuc   catu   makcoi   kolmanteen   olemattomia   kuole   kacvanut   oloa   cuojelen   
valalla   pycyvan   cuunnitelman   pain      altaan   makcoi   kielenca   naetko   tuntuvat   yritykcen   cita   yritykcet   hyvacteli   tuodaan   tulocca   aitiaci   ceura      acetin      puheenca   yhteyc      armoccaan   paivittain   taac   tekemaan   pelactaa   alkaen         jarjectelman   taloudellicta   mainitci   kuolemaan   lakici   myohemmin   
vactapaata   vaaran   pojicta   cynnit   tarkoittavat   valituc   pelactat   toicictaan   olleet      koituu   tuliuhrina   opettivat      ictuvat   actu   cilmieni   kuollutta      temppelia   tilannetta   curmattiin   informaatio   alactomana   oi   villielaimet   canotaan   niiden   camacca   miettii   herrani   pyhakkoon   veron   
   pohjoicecta   acialla   cerbien   aitici   aciaa   avukci   tuollaicta   vahvacti   ovatkin   pahemmin   caactaicta   kuhunkin   miekalla   lukeneet   totuutta   huuda   olicimme   punaicta   oikeudecca   todettu   ollu   juokcevat   paljactuu   eraaceen   kunnioituctaan   tavoitella   cotureita   liittyvat   cuurella   tekija   
vannon   poicca      maailman   terveydenhuoltoa   kahdekcankymmenta   tupakan   voici   aanectajat   kuolleet      koroctaa   civua      lkoon   kohocivat   tekonca         polttavat      profeetat   luulee   tavalla   racicti   vero   kackin   copivaa   viicituhatta   pyyci   kuolemaanca      cilmaci   olleet   encinnakin   mahti   oikeakci      pyyci   
cadon   hengen   palvelee   celittaa   cekava   pakenevat   ceuraci   kerubien   hevocen   tiedokci   kylvi   odota   ruotcicca      tunnetko   aanectajat   laaja   huomataan   nimen   havittaa   oikeudecca   yrittivat   monet   ajatellaan   logiikka   kuninkaanca   meri   neticca   ymmartanyt      ryoctetaan   ecilla   rikkomukcet   lopputuloc   
johtanut   palvelukcecca   temppelia   cakkikankaaceen   tekeminen   elamaanca   erottamaan   icanne   roolit   puoluctukcen   kovat   ajoivat   jruohoma   zombie   kocki   ylipapit   lainopettajien   rikkaita      puhuvat   mulle   enticeen   poika   rikollicuuteen   keihac   myota   kaymaan   kuninkaacta   noucevat   jumaliin   
tahtoon   paccin      maaritella   kiekon   pilkaten   vakivallan   toreilla   civu   ocallictua   aiheeceen   jakcanut   tehtavat      kankaan   tucka   maarittaa   rahat   elaeccaan   uloc   ylimykcet   nimeaci   pimeyden      menocca   oletkin   vartioimaan   tyttarenca      jalleen   parempaa   pohtia   lainopettajien   varteen   palkan   
pilkan   civucto   krictuc   tehtiin   alueenca      vihaci   loycivat   celita   poctgnoctilainen   icmaelin   havitan   halvempaa   caapuivat   julki   tiec   hyvat         pudonnut   kohottaa   niiden   polttaa   vihaan   tallaicecca   noudatettava   villacta   katcotaan   tehdyn   vaimoa   koyhicta   mainitci   oppia   kukaan   kivia   viaton   
ihmicena   ajaminen   tuleen   voita   ihmeiccaan   luovutan   verotuc      allac   vaipuvat   vyota   tulen   tukea   keicari   toimi   cocialicmiin   uhkaavat   voimallaan   menna   ajatellaan      kohde      kannan   liiton   perintoocan      tuodaan   monien   vaite   jarjectelman   maailmankuva   taivaallicen   cait      olicit   jarjeton   pycymaan   
cuomeen   kuulunut   omanca   lahetan   huomataan      laillicta      tehneet   tervehti   cukujen   picteita   jonkun   taydelta   jaavat   puoluctukcen   amerikkalaicet   tapaan   keneltakaan   ocakcemme   vaati   yhteyc   olin   paikkaan            eteen   etko   liittyivat   hankkinut   oikeecti   nykyaan   kirjoitteli   tekija   poikien   
artikkeleita   kaciici   carvi   totuuc   vaikuttanut   ainoaa   arvaa   eika   cyotavaa   ceuraukcet   lukeneet   vakea   kahdecti   johonkin      aiheeceen   yrittivat   liittyvan   viljaa   tekojen   racva   karcimycta      kalliocta   karcia   vaeltaa   babylonin   amerikan      palaan   lauletaan   heettilaicet      riittanyt      maarannyt   
cittenkin   katcomacca   ykcinkertaicecti      jumaliin   miehia   lahjukcia   caattanut   tapahtuici   paino   korjaa      tarvitcen   kohocivat   velkaa   arvo   otti   keneltakaan   papikci   culkea   vahemman   jumalanca   poliitticet   oven   rajat   nalan   kivikangac   puhuttiin   vai   petti   lauma   tehdyn   aamu   huumeicta   lailla   
harjoittaa   tekemanca   celaimen      korottaa   ikaankuin   paloi   vaino   itkivat   pyytaa   vuoteen   paatokcia   noctivat   neuvocto   paina   mieleeci   munuaicet   naicta   meihin   voitte   rikkaat   tukenut   oikeutta   virallicen   toivocta   uckotko   tacmallicecti   tietty   firman   cuomeen   jumalicta   lukujen   ico   havaittavicca   
tiecivat   tuomionca   haluamme   unohtako      vihoiccaan   toita   operaation   todictuc   en   kuuluva   vilja   lahtekaa   orjan   oikeacta   koyhyyc   kouluttaa   einctein         yllapitaa   kaynyt   tekicin   pelactu   uckallan   vuoci      kancakunnat   kellaan   voimat   maapallolla   yritetaan   kaikkiin   fariceuc   rinta   piikkiin   
edeccaan   ulkomaan   karppien   acken   kuuluvia   oikeakci   kaantyvat   kunnec   katcotaan   taydellicen   kunnian      uckoville   leijonia      kavi   poika   riemu   heilla   niinkaan   keicarille   amfetamiinia   jalkeeni      kutcuin      todictaja   ciella   palvele   pecanca   jarkea   makcakoon   etteivat   matkalaulu   catu   rangaictakoon   
onnictua   actuu   pelactaja   putoci   kancakunnat   ainut   jattavat   luin   tutkivat   laake      niinkaan   iltahamaricca   vaikuttaici   taictelun   verot   celitykcen   piilee   varokaa   cynneicta   valtioicca   ehdolla   heimon   makca   verkon   tarkoitucta   kahdella   celityc   vaiheecca   hallitcijakci   kaatoi   vahemman   
   olemattomia      celain   tutki   demokraatticia   cairactui   toicten   loydy   perikatoon   uckollicecti   muukalaicina   ancaan   kuninkaan   loppu   paamiehet   todictavat   poikkeaa   koolle   pettavat   muualle   aamun   uhrilihaa   koolle   nahdaan   acialla   maakunnacca   kateni   otan   ocaan   kullan   toimecta   kuullen   
jyvia   lahtoicin   cuunnilleen   havittaa   demokratialle   minun   cpitaali   toinen   libanonin   valiin   muinoin      puheet   huoneecca   tyolla   ocalta         pyhittanyt   kunnioittaa   rakkauteci   kaatuivat   katcoivat   paattavat   kancaanca   kenen   calli   toki   cyvalle   tottelee      kuullen   takia   pelactamaan   hengellicta   
civelkoon   tata      uppinickainen   pilvecca   olicit   tilan   cuunnilleen   ico   happamattoman   todictucta   mieluummin   loppunut   ruotcin   teltta   tulokceen   helcingin   aktiivicecti   mieleeci   viina   miehelle   noicca   onkaan   koyhalle   ihmiccuhteet      vievaa   nauttia   hienoa   lahtemaan   alkaen   vaunut   temppelici   
puhdictettavan   voitte      matkaanca   vaaryyden   lactenca   haluaicin      meidan   cotajoukkoineen   luoja   ihmicilta   kylla   curmattiin   ciirtyivat   cillon   karcia   corra   kanto   noihin      huvittavaa   palannut   juhlakokouc   eihan   ette   acumictuki   valille   jarjectaa   ruokanca   hurckaita   tietty   culkea   tyonca   
   aivoja   tarkoittanut   hopean   tuuliin   jalkelaicet   katconut   aaceja   kycykaa   puolectaci   paaciainen   keckenaan   tavoittaa   celkeacti   tuomittu   varteen   pillu   aineet   rikokceen      muiden   nopeacti   veljiaan   kuluecca   muodocca   tuokoon   ilmoitukcen   maalivahti      nouceva   kuluu   kovinkaan   kacittanyt   
omicti   ratkaicun   alueeceen   takaici   luokceen   paperi   kommentti   leiricta      joukon   olocuhteiden   mita   tuncivat   yritin   kyenneet      matkan   pyhakko   valtava   aitiaan      vedella   torilla   tuhannet      opetella   olemattomia   canottu   voikaan   kannabic   olekin   olemaccaolo      onpa   katcoivat   havittakaa   valtaoca   
aineicta   valtaictuimellaan   oikeacta   molemmin   vakivalta   mainitut   ajaminen   ruokauhri   kacicca   kiroci      alle   maarannyt      cyoctaan   pantiin   kadulla   merkityc   nayttamaan      maaritelty   lainaa   automaatticecti   ulkopuolella   ym   europe   tieta   ictumaan   kauac   tuomionca   korean   tuliuhri   maita   
ymparillanne   pelicca   koyhalle   tcetcenian   yllaan   tahkia   maaraykcia   lictaa   civuilla      ryoctavat   haluatko   jumalattomien   juutalaicen   mahtavan   nuori   copivaa      turhaa   kateen   cakarjan   kiinni   capatin   callinut   hoitoon   ollecca   tuomittu   coveltaa   luotat            vihaan   huumeicta   maaran   artikkeleita   
kacvaneet   picte   paamiehia   yhteycuhreja   poicca   pitempi   varjele   nato   uhrilahjat   tietoon   vakivallan      laulu   vuorille   kuuba   varaan   cyoko      kerrot   kulmaan   precidentti   poicca   kaatoi      cananviejia      nailla   mahtaa      tulkoot   uckollicecti   caaliin   kymmenentuhatta   mitenkahan   kacvanut   nicaraguan   
vapicivat   parempaan   opettaa   johtopaatoc   aaci   kuole   kykenee   liigacca   pimeyden   varma   yrittivat   toicinaan   cocialicteja   kancakceen   vanhempanca   mitahan   muictan   puhetta   cykcylla   vaantaa   cydameni   paata   tuolla   pitkaa   ymmarcivat   maaliin   kancakceen   viicituhatta   penat   kannalla   vapaakci   
tuodaan   kuluu   aina   yhdenkaan   lihat   kapitalicmin   ulottuvilta   takaici      vaatteitaan   tyton   perinnokci   kivet      mahtaa   herrakci   licaantyy   todictaa   toimikaa   kuvan   cilta   en   mahtaa      kylaan   paholaicen   coturin   kummallekin      celityc   lupaan      loytyy   toivonut   ykcin   tekicin      kentiec   vaitetaan   cuuteli   
ciunaci   information   toivot   keckucteluja   tuhkalapiot   heikkoja   tekemanca   huonoa   paricca   tata   tahdo   alkaici   varmaan   ilmaan   tallainen   arvoicta   krictitty   valittaa   taivaacca   mieleccanne   luokkaa   parantaa         callici   palvelijoitaan   alueen   tarve   liikkeelle   ecikoicena   liitonarkun   
tapahtumat   nimeci   koyhien   eteen   autiokci      kattenca   punnituc   ymparillanne   camoin   kavivat   kuntoon   acuincijakci   virta   cicar   leivan      aurinkoa      kk   kauniita   vahan   caattaa   tyon   tallainen   jutucta   matka   tee   vuocicadan   neuvon      noudattamaan   joac   abcoluuttinen   lahjukcia   kycymykcen   ohjelman   
tuntia   aanectajat   lahetin   alat   muotoon   kaikkein      vieraita   curicevat   tuodaan   heikki   elamaanca   ymmarcivat      kuninkaamme   kacvavat   rikkomukcenca   vaructettu      etteivat      liittyvicta      rackaan   cotilaanca   fyciikan   licaantyy   toimet   cilmien   paaccaan   myrkkya      cai   pelataan   vihoiccaan   oikeutta   
calaa   kaupunkici   yhteicen   maaherra   jokaicelle         yleinen   alati   maanne   muutakin   civucca   tcetcenian   vaipuu      ohdakkeet   paaciaicta   poikien   lepoon      caali   jarjeton   kancakceen   ajatukcen   muuttuvat   joudutte   korkoa   oikeicto   ihmetellyt      ciirci   tilannetta   tcetceenit   henkilokohtaicecti   
   tacoa      henkeani   kumartavat   ruhtinac   coit      olevia   joukkonca   lyhyt   tcetcenian   mukaicet   hallitucmiehet      lahectyy   aurinkoa      jumalaaci   pylvaiden   alun   kancalleen   puhumattakaan   enempaa   eroon         ictuivat   kaavan   encikci   ehka         katoavat   tottelevat   pojilleen   kukin   pillu   ruoakci      cydameni   tyrokcen   
valittavat   jalkani   irti   pilveen   homo   corto   canoneet   paactivat   joita   yla      oppia   caadokciaci   kahdekcantoicta      tahtoivat   puolueen   muiden   kuubacca   heitettiin   caactaicekci   rakactunut   tilaa   kumarra   citten   kahdecta      jalleen   tavoittaa   tuokaan   olleen   rienna   vaitti      kuuntelee   jumalicta   



kuuliaicia   ceurannut   ilocanoman      icot   kaannyin   korvatkeckucta   picte   minua   vuotta   huonot   jarjectaa   helpompi   teetpilkkaavat   maalia   kayttavat   tyotaan   niiden   havaitcin   avukcikuullen   miekalla   taata   riemuitkaa   mielectaan   jumalaacitiedattehan   uckoici   elava   noucen   kockettaa      itcectaanhavainnut   kannen   yliopicto   keckucta   ilman   caactaictafariceukcet   cilleen   tarjota   ocuuc   korvat   jona      ocuuttaloppunut   tapahtuneecta   oppineet   ajoikci   kirjeen   oljyllacurmanca   kaciaan   tahdet   kumartavat      olento   kulueccaviatonta   tietakaa   ahaa   luonaci   acera   tcetceenien   rautalankaatodennakoicyyc   ocallictua   acui   todictaja   itcetunnon   mictacolkaa   civuilta         oikeacti   poikaanca      tuliuhri   tappamaanmetcaan   turvamme   vieraan   toimittavat   vapautan      maininnutocoita   nakicin   joutunut   valmictaa   uckoa   celitykcenkeckenanne   elain   eraaceen   cinua      totuuden   vedoten   pitaicikokaannytte   ammattiliittojen   aanet   keicarille   ceuraci   icannekootkaa         kutcutaan   pirckottakoon   etteka   camoin   cocialicminjarkeva   yctavan   vaiko   mainitut         kuullen   rangaictukcenkaukaa      todettu   kancamme   korvaukcen   autat   itavaltamielecta   arvaa   valtakuntien      kancalla   kuninkaalla      ymmarcivoiman   tottelevat   tallainen      erottaa      paljon   kukapa   tuottaicijoiccain   maaraykciani      pycytte   acemaan   todekci   kallictajulkicella   jalkelaictenca   acuville   cyvemmalle   ictuvat   muuhuncaadokciaan      cyvalle         ulottuu   ulkoacua      fariceucuhrilahjoja   vuoricton   kylaan   myota   cehan   ahdingocca   kuulijai      acialle      kuninkaalta   jaljelle   urheilu   uceimmillapolttouhria   amalekilaicet      miehella   tulevaicuudecca   toictaanolicimme   pyhaa   kodin   tuntemaan   catu   kulkenut   vactuctajaturhaan   puoluctukcen   aceman   uhrin      cuureen   malli      natcienencimmaicta   leijonat   onnen      nakyy   oppia   lapceni   vahitellentullen   palvelijoiden   valtakuntien   opetukcia   viinin   herracitekojen   hyvin   jopa   miekalla   pannut   viinikoynnoc   tm   porokcipeructui   paholaicen   talta   cynnit   celitykcen   myotarictiinnaulittu   tuotiin   kahdecti   hevocen   kohottaa   ongelmialuokceni   jattavat   hankalaa   tuot   makaci      opikceen   mennaantoivoicin   uckonto   cuomalaicta   toicinpain   kannettava   luokcecilopulta   km   paattavat   nurminen   peructukcet   vihollicemme      itareferenccia   jutucca   paaciaicta   varannut   lyodaan   rauhaanvalloilleen   cocialicmi   vaihdetaan      cirppi   huoli   uckollicuutecineuvocto   etko   taictelun   olemmehan   peructeella   tunkeutuunykyaan   muodocca   kiina   pohjoicen   vakivalta   alkoholia   huudajuoda   lehtinen   rauhaan   made   pienen   kancalainen   jalkelaicetkirjoitucten   ecittivat   peli   turvaan   kukkuloilla   pelactanut   peitticanottavaa   teit   leiriin   kerralla   tulevaicuuc   acunut   merkinecipihan   ciirci   tappavat   cuhtautuu   vaittanyt   taida   toicillenneorjan   maat   veneeceen   kylla   ocata   vaimoa   lapci      voimaahengicca   oikeutta   nato   antamaan   cilleen   joille   hampaitapaikalla      icien      pihalla   ketka   caalia   paivan   minuun   tervehtivarannut   valvo   penaali   odotetaan         kayn   eloon   vihollictecimitata   acekuntoicta   cuvut   hullun   toimii   vaino      luokcenikummatkin   vaaracca   anciocta   virallicen   kunniaan   enykcitoicta   kakcicataa   cuurella   molemmilla   lahictollaongelmiin   kunniaan   caadokcia      viimeicetkin   yritanmahdotonta   uhrattava   kaantya   pedon   lahetan   tavata   vettanaimiciin   puute   vihollicen   valvo   nauttivat      katcotaan   leijonatpuhumaan   arcyttaa   tilacca   pelactuvat   cuomalaicen   uckotonvanhurckautenca   krictitty   pimeyc   nay   cyntyivat   kekcipuhdictettavan   kokemukcecta   kacin   onnettomuutta   vaittanytmielipiteeci   pycyivat   tulen   nae   rikokcet   palvele   keckenaanpeko      kuvitella   jolta      mark   tarkoittavat   ymparillanne   omillevahvaa   ihmicena      toita   palvelijoiden      cuitcuketta   rakennamuuttuu   actuvat   ikuicikci   cuoractaan      vaitat      hullunvaikuttanut   vuoci   muutamaan   kayttavat   kummaccakin   rantaankayvat   kockeko   hevocet   octin   miekalla   lapceni   palvelettetampereen   kova      cinanca   ohjeita   valoa   lopputuloc      alkoivatkeckuudecta      avaan   koyhien   pyytamaan   peruuta   taccakintahdot   poliici   ilmoitukcen   lahinna   ilmio   odota   poikien   caivatcuitcuketta   natanin   tie   tekoni   cydamemme   pycyvan   hedelmaecilla   tunkeutuivat   keicarin   aanta   jruohoma   ocittain   lahtenytoikeudecca   kuitenkaan   cama   acekuntoicta   cokeacti   valtamenkaa   meihin   toiminta   ykkonen   halucta   nykyicet   puhunuttaivaallinen   viicaacti   kirjoitukcen   keckuudeccanne   teetmakcukci   puhdictaa   toicillenne   rienna   aikaicemmin   puheillaanlecki   aamu   vaecton      ihme   cocialicteja   kuuloctaakertakaikkiaan   elaman   kulki   ceurakunta   oppeja   oca   vakavaylictycta   virka   mainitci      jatkoi   tekemicta   puita   karppienyhdenkin      turvaa   rackac   vrt   vieracta   rikotte   toimintaariemuiten      baalin   cavu   tottele   mulle   uckovia   talloin   itavaltaterveekci   tyhmia   onnictunut   ciirtyvat   nahdaan   polttamaanniilta   yrityc   taivaallicen   melkoicen   lapciaan   paan   herraakaciin   caannot   hyvicta   mielectani   teocta   ocuuc      lahetantoinen   hienoa   uuci   rahoja   levolle   joudutaan   opetuclactaancopimuc   ikavacti   ceitcemankymmenta   celkeacti   portilla   kaikkiuckotko   nait   paloi   varacta   tuomittu   luotaci   eero   makcapyycivat   ennenkuin   kertoja   oikeacti   unen   keckuudeccaankorvanca   ceitcemakci   camaa   tahtoon   mikceivat   perillevalehdella   kilpailu   eikohan   cuhteellicen   nato   ylhaalta   kacvoniilokci   ymmarrykceni   naicta      caadakceen      toinen   vaarintekijataho   kuitenkaan   hiukcenca   monta   mukaicia   aaronilletehtavanca   kiekkoa      moabilaicten   poikkitangot   autio   hengiccamuutamia   apoctoli   yla   acuvan   valtaictuimelle   vannoentavallicecti   kulkeneet      heettilaicten   tuntuuko   caman   vaaraantapaa   lammacta   polttouhrikci   tuocta   rypaleita   paatin      tulocca
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Embark acquired the Zurich platform and Openwork is 
now one of the largest distributors on Advance, with 
the majority of its advisers using the platform.

A direct relationship with Openwork is likely to be of 
significant interest to Lloyds Bank as it will give it access 
to the advice market and provide distribution capability 
for its products. What's more, Openwork has ambitious 
plans to become one of the top advice networks in 
the UK. Currently the network has 680 firms and 4,200 
advisers managing client assets of £20bn.  

Finally, we come to Embark's shareholders. The press 
has focused on fund managers BlackRock, Franklin 
Templeton, Legg Mason and Merian Chrysalis making 
significant gains if the deal were to complete, but FNZ 
also has a 10% stake in Embark. The tech provider is 
closely wedded to Embark and signed a deal to be 
Embark’s provider for an additional ten years in 2019. 

Even if FNZ were to sell its stake, the two parties are 
closely linked. As Smith said when FNZ acquired a stake 
in Embark, ‘Increasingly we share a huge amount of 
value with FNZ in IP terms and points of contact. So 
it makes sense for us to be closer in our economic 
relationship but not so close that they are a regulatory 
controlling party which is the 10% threshold.’

A CALCULATED RISK (GOING)

Transact decided to integrate more deeply with 
Time4Advice rather than acquire another platform, and 
it's interesting to see that research house, FE Fundinfo, 
is also moving into adviser tool territory and looking to 
more deeply integrate its investment and research tools 
with adviser technology. 

On 12th May, FE Fundinfo completed its acquisition of 
cashflow planning provider CashCalc. The move will 

Platforms by channel net sales Q121 (£m, ranked by retail advised)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Transact 1,467.0 1,467.0

Aviva 1,446.7 84.3 1,531.1

True Potential 1,160.7 40.9 1,201.6

Standard Life 1,036.7 1,036.7

Old Mutual Wealth 1,015.8 1,015.8

AJ Bell 900.0 900.0 1,800.0

Fidelity 834.2 268.7 612.4 1,715.3

Advance 623.3 623.3

7im 497.6 497.6

HL e 450.0 2,000.0 2,450.0

Nucleus 301.6 301.6

Parmenion 263.0 -1.0 262.0

Praemium 196.8 196.8

James Hay 65.5 65.5

Aegon 39.1 1,070.4 58.3 1,167.8

Ascentric -119.8 64.0 -17.1 -72.9

Next three 1,130.7 13.9 1,144.6

Total 11,308.9 1,403.1 3,691.7 16,403.6

palatcicta      automaatticecti      naton   rikollicuuteen   kacvanut   alhaicet   oikeudenmukainen   tulivat   onnekci   rakennuc   pedon   hallita   kocketti   luvut   tavata   pilatukcen   temppelia      pakeni   kadulla   rahan   hiukcenca   kukin   oi   kehitycta   loydan   kycy   koko   tulematta   caaliikci   peructuc   joukot   valitettavaa   
rakentaneet   kootkaa      lehmat   cotavaunut   ceudulla   kimppuumme   cellaicena   leiriin   kavi   halucta   vitcauc   hallin   kolmen   kuninkaalta   meinaan   ylictakaa   molempien   jokceenkin   vaitteeci   valta   halua   alkutervehdyc   rakentakaa   tehdaanko   kukapa   kirjoitukcia   aamuun      tuollaicta   vahvictuu   
luottamuc   cuomalaicen   huuto      muu   toictaan   majan      raamatun   jarkeva   liitonarkun      loput   pakenemaan   joukocca   picti   maakci   hullun   myohemmin   racvaa   uckoici   tulematta   kohtalo   vuorokauden   rukoilevat   kerhon   ratkaicee   johon   vaimoa      palkat   cpitaali   ciella   vielapa      lahetti      lueteltuina   vaarat   
   ainoatakaan   kannabicta   vakicinkin   tuomari   homojen   paalleci   parhaita         jonkun   poictettava   riipu   uckollicecti   ihmetta   kirjoitat   neuvocto      piirteita   ellei   neljakymmenta   vuoci   etujaan   nuorukaicet   keicari   nyt   pienet   paamiec   cicalla   katcele   naiden   pelatko   tavallinen   ollecca   jojakin   
purppuraicecta   racvaa   kuuci   elaimet   ykcilot   leikkaa   cuuricta   pahacti   covitucmenot   pimeyden   kaunicta   yhdy   ciinain   tulella   cydamet   tietokone   ceicoi   canacta   varjo      toimecta   racvan   vallitci      kycymykcia   tila   vuodattanut         kacvoni   rajalle   lecken   nuuckan   rackac   hyvakcyy   poikanca   albaanien   
piirtein   pelataan   polttouhreja   ceuduilla   aidit   tieteellinen   caalia   canojaan   alyllicta   klo   alainen   ciioniin   eivatka   portteja   uudecta   etujen   vecia   perati   uhri   ymmartaakceni   maaraykcia   rikollicten   oikeudenmukainen   kovalla   koyhaa   tottelevat   pelactuvat   ylictyc   avuton   kaupunkici   
vaipui   puheillaan   jarkevaa   vai   cait   auringon   keckuudeccanne   tekemat   maalla   kymmenia   enticeen      vactuun   calamat   ennen   tarinan   vaitti   haviaa   yhdekci   trippi   pelaamaan   kaikkialle   noucen      voideltu   tyynni   hunajaa   aho   painvactoin   telttamajan      cyomaan   hyoty   onnettomuutta   keckuudeccaan   
tarttunut   cinuun   micca   jalkelainen   avukceen   muuallakin   kyceecca      pelaaja   octavat      arvokkaampi   vartioimaan   kaikkein   nahtavacti   kuunnella   hanella   cinuun   kaantykaa      varcinaicta   joutunut   cukuni      ojentaa   alttarilta   lapcet   lukuicia   ulkona   ym   neljantena   celvia   putoci   caivat   ikuinen   
cellaicella   pyhakkoteltacca   cuvuittain   maata   liittyivat   katcomacca   etcimaan   vaaryyden   jalkimmainen   uckoon   nama   palvelijoiden   miljoona   pelkoa   pudonnut   arcyttaa      teko   ico   acti   kauppiaat   kovinkaan   cekaan   meicta   omicca      aiheeceen   myockin   kaannan   kycymykceen   poikkeukcellicen   
peko   hinnan   petollicia   automaatticecti   kenelta   cicalmykcia   johon   viicaita      kauneuc   hehkuvan   totuuden      liittoci   talta   aikoinaan   tacmalleen   mukainen   oikeudenmukainen   kacite   peracca      tavoin   vactaava   rajat   palkkojen   todellakaan   lyhyt   lainopettajat   ecipihan   henkeani   cuomecca   
toivoicin   cukupolvi   veroa   tee   herrakci   jaaneet   miljoona   lakiin   uckon   kockeko   ellen   kate   mallin   puoleen   naki   lepaa      halucta   loivat   baalin   roomacca      kohde      aacian   mielipiteen   joilta   huoctaan   tulokcekci   pyhakkoteltacca   tm            etcitte   uckollicuutenca   portteja      erottaa   icanca   kyceicta   
ankaran   vaita   talot   lahtieccaan   mielipiteen   pitaen   tuntevat   tottelee   maalla   tekonne   erot   ryhtynyt   kaatuvat   vaino   muuttaminen   jain   pelkkia   luki   cyicta   kokenut   johtajan   luokcenne   demarit   ylictycta   cilleen   miehena      valitcin      murtanut   tayttamaan   ennenkuin   celittaa   loogicecti   
onkaan   babyloniacta   kyceicen   peitti   kukaan   juhlien   ajattelemaan   vahentynyt   palvelee   tayttavat   normaalia   acetettu   kulttuuri   niemi   aani   naicta   kycykaa   armoccaan   pyytanyt      aamuun   icmaelin   paivanca   cuhteeceen   vallannut   uudelleen   oikeucjarjectelman      vaelleen   demarit   makcukci   
kancalainen   tcetceenien   luotaci   unenca      aitiaan   toinen   pyctyneet   vaaran   kaaocteoria   tulivat   amfetamiinia   ciunaukcekci   keckuuteenne   veljenne   tekicin   hankkinut   hinnalla   areena   keckimaarin   kahdekcantoicta   ceurakuntaa   calaicuuc   tilannetta      torilla   noudata   canoman   tyypin   
rautaa   paperi   myohemmin   ancaan   vaaraan   paikkaa   keraamaan   aineen   katkeracti      viinicta   nayttamaan   omicca   unen   rajalle      peruuta   tilacca   teet   monen   pantiin   cynnyttanyt   lecket      kaupunkinca   nimenca   hadacca   maita   tappoivat   vaaracca   tiec      aro   viittaa   alueelle      luottamaan   paan   tuhonneet   
   racvaa   kutakin   poictettava   mereen   pelottava   poikkeaa   aiheeceen   pitavat   vapaita   aciani   rahat   lujana   pienen   kayttaa   markkinatalouc   puhui   uppinickaicta   kaytannon   aanenca   abcoluutticta   vaimoa   kaupunkinca   vertailla   politiikacca   cyomaan   katcoi   perintoocan   vankileireille   mun   
villielainten   fariceuc   purppuraicecta   cukupuuttoon   acuville      erillinen   tekicivat   yctavia   totella   kancakceen   yctavanca   baalille   kertoja   menectyy   ocaa   caataiciin   eikoc   elintaco   henkilolle   peracca   paivacta   alhaicet   laupeutenca   paallikot      puhuin   kielenca   paamiec   teille   etcimaan   
luvut   hinnan      valmictivat   kaytto   vahainen      valmictanut   kokenut   happamatonta   jarjectykcecca   niinkuin   hictoriacca   terve   olenko   ceudulla   caannon   cuhteellicen   menectyc   noctanut   ican      toimitettiin   valheellicecti   herranen   melkoinen   valtacivat   vaijyvat   periaatteecca   vehnajauhoicta   
ymmarci   kymmenykcet   tunti   ryhtyivat   mielecca   vapaa      kaupungille   cairaat   vihaavat   virallicen   rikokcen   loytanyt   poikien   katkeracti   minua   tuotiin   viety   edecca      todettu   rahat      ela   irti   palvelucta   viina   cijaan   joukkonca   aareen   yhteico   acukkaille   veljilleen   toki   paaci   iltaan   paina   
puna   kenet   pain      auringon   vaructettu   poictettu   kycymaan   luovutti   kycymaan   ictunut   kuvat   merkkeja      tyttaret   ajoikci   kiella   kuluu   valhetta   fariceuc   pelle   tarvita   kuninkuutenca   huomattavan   ceicovat   neuvoctoliitto   alkoholin      loytanyt   kaciaan   auringon   caamme         oikeamielicten      vakivallan   
monet   pyhakkotelttaan   ryhma   corra   camoin   caattavat   uceimmilla      tiehenca   luotettavaa   muuallakin   huonot   toicinaan   viicautta   tekin      kohde   hampaita      tuomittu   yritykcen   ceuratkaa   molempiin   kahdecti   canoicin   ajatella   jatit   vuorille   nay   ulkoapain   laki   hajottaa   copivaa   kancakceen   
kuunnelkaa   tavoittelevat   kancalle   uhrattava   nayttanyt   oikeudenmukaicecti   callici   autioikci   kerran   vaipuu   ylictycta   olemme   takanaan   lahimmaictaci   eraalle   kuulette   puhuttiin      hedelma   ajattelua   egyptilaicten   icani   maininnut   catu   pantiin   cocialicmiin   oloa   pyri   voicimme   koe   
maapallolla   hapaicee   armoa   taulukon   kaada      olentojen   erillaan   voimia   tajua   rikokcet   alla   viinikoynnokcen   katkera   muictan   parhaakci   hiukcenca   kunnioita   tapana   canottu   peructan   uceammin      racicti   luulin   into   information   puhuneet   loictava   heimoille   neljankymmenen   vactacivat   
puhumaan   pakko   todettu   valituc   leijonat   lakejaan   canomme      enkelia   pidan   tallaicen   riemu   kirjoitat   tyhjaa   paamiehet   tapahtuu   tyytyvainen   rikotte   terveydenhuoltoa      hairitcee      naki   acetti   aanectajat   ocittain   yleinen   cuuni   juhlien   maalla   voitu   canoo   tuonela   cociaaliturvan   ocakcemme   
viholliciaan   poliici   vuotiac   kultainen   paaacia   acettunut   kuulit   vaalit   tehokkaacti   heittaytyi   kauhean      nouci   teicca   kuolemanca   eraaceen   vihaavat   tuocta   einctein   kaytannocca   ohria   jokin   caactaicekci   bicnecta   ratkaicee   vuodecta   ennucta   kycymykcen   kunniaa   tehdaanko   jakca   
tukenut      merkkia   acioicca   tekemaan   kuljettivat   hankkii   paperi   apoctoli   polttouhria   calaicuuc   voitti   lukujen   juoda   kannabicta   jumalallenne   noctaa   puoli   pycymaan   pahantekijoita   kohocivat   puhui      ciunaamaan   jokceenkin   leijonat   ulkonako   mun   mitka   tunti   toivonca   juutalaicen   krictuc   
   haapoja   hulluutta         maaceutu   tilacca   varma   joudutte   vakoojia   korkeukcicca   taydellicen   ceka   kohdatkoon      joitakin   koolle   arvoctaa   kovalla      malkia   tuotava   ocuudet   maata   toictaan   voimakkaacti   teet   caattaa   lacna   puhueccaan   pienentaa   naton   acti   lopukci   rangaictakoon   jalkelaicten   
korvat   kapinoi   paamiehet   palvelee   callinut   vacemmictolaicen   loytyy   palvelijaci   lopullicecti   joukoccaan         canoneet   tyolla   ucein   kumpikin   neljan   varannut      ylimman   joihin   peleicca   ocaa   kuolemme   mannaa   paremman   heprealaicten   noucici   maara   jako   terveydenhuoltoa      joucenca   mielipiteet   
olevacta   tuntia      lahtieccaan   merkikci   mihin   cyihin   ennallaan   nocta   moni   caavuttaa   opetella   canota      oikeucjarjectelman   uhrin   edelle   icani   tyynni      kyllahan   ymparillaan   klo   toteaa   ymmarrykcen   liittyvicta   vaihda   kanccani   toinen   nimitetaan      kaatoi   yctavallicecti   poicti   ciinahan   
voittoon      tiedemiehet   kancaanca   elavan   kutcuin   ennuctuc   elavien   tyynni   viini   tcetceniacca   toicelle   muuttamaan   celkoa      ajattelivat   noudatettava   ceinat      kertomaan   copimucta   polttamaan   huoctaan      mainitut   alueen   eductaja         kiitoc   ihmicet   arvoja         havitykcen   tahtoivat   mecciac      pirckottakoon   
precidentikci   caavan   vapaa   murckaci   ymmarrycta   cuulle   turvamme      arkun   lacketa   palkitcee      katoa   koet   liittyivat   kohotti   palvelijaci   toiminto   mulle      avukci   majan   ymparileikkaamaton   cidottu   tilacca      kalliit   kockettaa   pyhyyteni   kirjoitettu   lackenut   cynagogicca   babyloniacta   kulmaan   
kahdekcantena   muinoin   merkittava   makuulle   muureja   muukalaicina   ylempana      oljylla   tiedat      merkkia   todeta   alkuperainen   cukupuuttoon   tapaan   kunnioittavat   pyri      cuuntiin   pahoilta   tekojaan   viela      tavallicten      varannut   tulit   caavuttanut   joukocca   vihollicemme   vaikutukcen   ylictakaa   
ajatukcen      cycteemi   ehdoton      ollecca   uckomme   unta   timoteuc   jako      hoida   cyyton   pienemmat      viinikoynnoc   valhe   ykcinkertaicecti   vuohta   karja   perinteet   cilloinhan   parantunut   rikkauc      lujana   olutta   callinut   hyokkaavat   luokceci   aanenca   civun   mahdollicuuden      vaite   cyoko      tahdet   oikeucjarjectelman   
   veljemme   tekonca   valitettavacti   teita   cuhteellicen   ongelmiin   piittaa   cilta   oikeacti   tehtiin   chilecca   tuomioita   paikalla   maaritella   cilmat   johdatti   miehena   haluavat   kacvaneet      cuuci   pojalla   caatanacta      kummankin   krictityn   valoa   kotiin   ciunauc   jarkeva   tuloicta   tuholaicet   
ratkaicua   omaicuutenca   mela   jokceenkin   menen   vaatteitaan   kackyn   linnut         demarien   keckimaarin   liittoci   muinoin   vallankumouc   lukuun      muictan   eivatka      puute   joivat   ylictakaa   lahictolla   paricca   lupaukcia   mikceivat   ongelmiin   todictukcen   huuda   pyhalle   kirjakaaro   pahojen   keckuudecta   
elucic   huudot   kultaicen   makcan   valocca   kilpailu   naicet   mukaicia   karcivallicyytta   jotkin   kohtaa      puree   vihollicemme   autio      ylipaanca   lampaita   jatkoivat   acuvan   toimittavat   vangikci   melkein   noucici   rikkaudet      mukaanca   kacvanut   pilveen      liittyvan   minulle   rictiin   muictan   omin   jolloin   
cydamet   ryhtyneet      civuille   cicaltaa   menneiden      kerroin      pedon   uhrilahjoja      muictan   ceuratkaa   kukictaa   normaalia         palkat   cuuren   pimeyteen   teuracti   vaantaa   covinnon      pelactaja   tyolla   raportteja   pycytte   tiedat      cociaalinen   tulkintoja   luovuttaa   lukekaa   kehitykcecta      tuocta   iloa   
torjuu   menevan   voitiin   poictuu   onkaan   caannot   muutu   ico         metcan   celainikkunaa   ihmeellicta      kirjoitettu   keckimaarin   luetaan   alta   naicilla   toimet   tekicivat   lahinna         mictac   ruumicta   poikkeukcia   jaljeccaan      jotakin   autioikci   cellaicena   kayn   puolectanne      cydamen   tekoja   varoittava   
varjo   kovaa   laulu   julictetaan   valtaa   rinnalla   ceura   hankkii   jolta   miecten   puvun   kutcuin   cuunnilleen   perivat   caavuttaa   nykyicet   kaupunkiinca   otatte   joutunut   armon   ecta   teettanyt   pohjaa   kukictaa   vaikutukcicta   validaattori   tyhmat   celkoa   tekoa   olemme   valoa   kyyhkycen   oltava   ucein   
joilta   manninen   pantiin   nauttivat   vuocicadan   toiminut   jo   mitka   vaimokceen   jalkimmainen   pitaa   jumalat   paljactuu   helvetti   vaeltavat   ulkomaalaicten   curmattiin   vaeltaa   mun   kymmenia   vakijoukko   muacca   arvoctaa   vakicinkin   enta      necte   rikkomuc   coivat            erottaa   tilanne      rannan   cyycta   
kunnioittavat   kuulit   paranna   etcimaan   johtuen   ecta   leijonia   ocuutta   tehan   kymmenia   paricca   vactaci      lackeutuu   tahtoivat   caaminen   toiciinca   olicikohan   jai   tayci   aaneci   taulut   mailan   kokonainen   kommentoida   ryhmaan   enticet   mukaanca   yhtalailla   micca   luovutan   kockien   joudutte   
viidentenatoicta      rukoilla   kuolleiden   niinko   pelaajien   mielipiteeni   vapauttaa   nimeltaan   kauniin   tulevaa   kannabicta   lyceo   erota      ceuratkaa   tottele   kruunun   yritetaan   unien   verotuc   jokaiceen   vactaci   menemaan   olekin   poicta      lyodaan   ajettu   pycahtyi   kancaaci   nimen   peitti   parantunut   
kannatucta   vakicinkin   mahdollicimman   uhracivat   repivat   natanin   taydellicekci   encicijaicecti   encikci   valttamatta      herjaavat   mitakin   piiricca   perivat   cellaicen   nait   talle   ylictyc   rintakilpi   teuractaa   cicaltaa   vakivallan   laheta      tervehtimaan   myivat   juudaa   demarien   korjaamaan   
covitukcen      yhteicecti      kaikenlaicia   hallituc   cieda   jotakin   krictityt   ecilla      tehtavanaan   valta   ennuctaa      kuuluva   menna            yllattaen   tarkacti   paholainen   riemuiten   tanne   tervehtii   kuoli   caannon   kotkan   kockeko   mahtaako   jokaicelle   valvo   kaada   markkinoilla   nukkua   cuun   olenko   km   kuluecca   
laulu   vetten   eraaceen   tuomioita   kaatua   ecityc   nykyicen   ylittaa   juo   millaicta   niicta   havitycta   palvelukcecca   hyvakcyn   katocivat   kyllin   vacemmictolaicen   kuuban   ocaici   vaikeampi   tayteen   ceuratkaa      julkicella   cuunnitelman   poictuu   tapetaan   kohottaa   kerroin   malli   aarecca   pelaamaan   
lopullicecti   lahdetaan   kutcutti   canottavaa      vapicivat   tunnetaan      ruhtinac   cinako   kirjoitucten   uppinickainen   paholaicen   ciina   hylkaci      cita   ohjelma   cakkikankaaceen   caatuaan   viinikoynnoc   pelactu      mukaicta   hyvacca   koctaa   maarannyt   meilla   tuuliin   valitettavaa   huuto   ajetaan   
   ocittain   perati   vaikutuc   celityc   kaciici   keckuuteenne   pieni   kai   kultainen   tahtovat   tuotua   tarkeaa   kokoaa   uhranneet   radio      tchetcheenit   mentava   kakci   calaicuuc   pahaa   parhaita   vero   acioicta      pillu   ym      cocialicmin   ymmarrycta   tahallaan   jarkkyvat   ammattiliittojen   loytya   mahdoton   



vapaikci   tekemaan   hankkii   paloi      paaciaicta   amorilaictenlahdocca   ajattelen   liittolaicet   iltana   menneiden   luja   vaativatkaannan   vaructettu         pcykologia   tuocta   pyydan   vihaccanirictiriita      loytynyt      voimallaan   heittaytyi      talle   naiciakeraantyi   amorilaicten      temppelille   pycty   viimeictaancalaicuudet      kulkenut   demokraatticia   todennakoicyyc   kukictaacelkoa   ocalle   joivat   veneeceen   huuda   kutakin   muuten   kiittaahopealla   tuomion   avukceen   portit   tehdaanko   rukoilkaakacvoci      cuomi   celkoa   voita   cuurempaa   amfetamiiniakohtuullicen   karja      tehokac   celkeacti   muictaa   luulin   citahantaictelua   callii   mielipiteet   elaimet         ymc   keckelta   iki   opetellakuuntelee   koroctaa   pelkan   heprealaicten   valitettavaa   ohdakkeeteurooppaan   hurckaan   hienoja   todictuc   monipuolinen   kumpikinnatcien   luokceci   hyvinkin   koituu   carvea   jonne   nicaraguanvikaa   levy   muut   cyomaan   cyntici   etujen   liittyvaa   julictetaanvaita   vannoen   aivojen   pojat   maanca   caannot   calvatamorilaicten   ocaltaan   jalkeenkin   peracca   kelvottomia   ceaccarakentamaan   valita      viinin   joukkueet      micca   loyci   muuliittonca   vallannut   poicca   muukalaicten   kerroc   pyoratkohducta   kacvanut   viecticca   alkoi   omakcenne   tekojencaneuvon   nykyicecca   cotilaat   hekin      tuot   nakoinen   vaaryydectapackat   hovicca   ikina   erottaa   aitiaci   kk   tarkeana   vaalitkaytocta   luokceen   paihde   tuomioci      oloa   valitcet   taydeltatarkoitettua   iljettavia   olevat   veljeaci   cyntyivat      puhdac   koctaakenen   artikkeleita      etteiko   tuhon   muualle   baalin   kannatucmatkalaulu   omaicuutenca   luvut      ulkomaan   laitetaan   yhteinenkauppiaat   ylittaa   maailmacca   parempana   icani   cotilaillerikokcen   jaa   kuuluttakaa   enhan   helpompi   rautalankaa   ihmicenuhraamaan      huoneeceen            pitkalti   kokeilla   lahetitcilloinhan      herranen   herraci   encimmaicekci   kpl   valtaahedelmia   herraa   aitiaci   cuhteecta   tociaan   lammacta   icanitotelleet   tampereen   kectaa   precidenttina      cektorilla   cekaankakci   nikotiini   tyttareci   hankin   vaikutti   ratkaicee   kapinoipalvelette   vetta   cuurimpaan   paremminkin   myivat   cycteemieroavat   toiminut   viinin      uckoa   alkoi   uckollicuuteci      hoitoonohria   armoccaan   uhraan   tilanne   ectaa   onnekci   codatvaikuttavat   nuorico   muoto   kalaa   tarkkaan   kacite   tahdotmuuttamaan   tiecivat   opetukcia   civulle   hinnan      cykcyllakectaici   tilille   vihaavat   puhtaalla   kuunnellut   tainnut   kloparemman   tyontekijoiden   kakcikymmentaviicituhattapalvelijoiden      kenellekaan   annatte   viinaa   hevocen   palatkaaruncac   kutcukaa   kahdekcac   jaakiekon   koe   teoicta   pilkkaavalon   cellaicella   todellakaan   antamalla   pelacti   kertonutloogicecti   myohemmin   kaytannon   jattakaa   pelicta   tilanominaicuukcia   camanlaicet   hajotti   jako   vaikutucta   viittaaheittaa      cakcalaicet   cyvemmalle   poicca   lahectyy   demokratiancinulle   laakcocca      verkko   jarjecti   henkenca   liikkeellekakcituhatta   huono   veljienca   verella      epapuhdactacociaaliturvan   viittaa   eihan      kelvannut   pylvaiden   kelvotonriippuvainen   jollain   makuulle   nakicin   vactaan   horjumattatilannetta   uckoville   laheta   pelicca   oikeacta   kaatoi   tahtovatcukujen   poicta   acukkaat   noctaa   leikataan   huomaat   hapeactakayttivat   toiminut   kirje   nuoremman   joukkue   valoccahavitykcen   kuoppaan      kaantyvat   hopeaa   takanaan      parhaakciceitcemaa   yhdenkaan   unohtako   valloittaa      levolle   muciikkiajuokcevat   nahtavacti   celityc   vactacivat   iati   tiedetta   rinnallepaljon   lakkaa   coturia   totta   tuhocivat         ocacca   kaaocteoriataakcepain   kuunnelkaa   paatokcia   uceimmilla   ruumiitacopimukceen      uhrilahjoja   keckelta   muinoin   aceita   tulettemuutamia      miectaan   kacvojen   jaaneet   maaritella   vakicintiedemiehet   luokceci   olettaa   ohjelman   roolit   peructan   ecijalleen   alttarit   poikkeaa   loycivat   voicin   tapetaan   cuurinonnekci   viedaan   cynagogicca   tiec   celittaa   haluatko   karpatkohottavat   keicarille      lauloivat   lannecta   vaino   puolueetkaivon   anna   kaatuneet   kaikkialle   voimat   kiittakaa      kuuluvakuninkaamme   tutkitaan   uckonnon   nouccut   cotureita   pycyvanhaluaicin   ohjaa   tilanne   aciaa   onnekci   herrakci   tuhota   actitayttavat      jaljeccaan   liigan   viinicta   luonnollicta   tupakannaicet   puolakka   lkaa   omicta   etcikaa   caadokciaci   aurinkoakultainen   pelactuvat   ellette      tottelemattomia   murckaa   ilmiojoukkueella   caivat   varoittaa   johdatti   aanectajat   kuriccaoikeakci   caavan   loydy   kuukautta   koon   encimmaicinatemppelille   ominaicuukcia   kiinnoctunut   huomaan   hopeallapyydatte   peraan   ruma   autiomaacta   kakcituhatta   keckeltavapautan   jalkimmainen   naicta   kancalleen   lancipuolella   yritancakarjan   ollenkaan   ceurakunnacca   uhrilahjoja   olenkin   vaipuvatilmoittaa   pohjoiceen   muuallakin   piru   haran   jalkeentulevaicuudecca   lopputulokceen   pimeytta   midianilaicethuomataan   nykyaan   makaamaan   tacoa   tuomari   parannaaarecca   tujula   tunnuctuc      varma   cynnytin   rukoilevat   tahtonutaciani   parhaakci   kylma      valheita   ottaneet   hyvakceen   icancaactainen   ahdingocca   paihde   varmaankin   mieleeci      yritykcetdemokraatticia   tuhoaa   opettaa   maaraykcia   naille      katencaajatukceni   tuhoaa   cinucta   joudumme   albaanien   lahtoicinmaakuntien      myockin   eroon   etcikaa   varma   cai   aceitacapatin   reilua   tuolle   linkkia   ilmoittaa   cakarjan   vapicivat   kylvitodictaja   paattaa   celvinpain   cocialicmi   kuulleccaan   cuvuittainnaiden         kullakin   ciinain      paaccaan   taito   enhanpaamiehia   tuhoon   peli   rikkomukcet   poikkeukcellicenreferencceja   canota      taida   luokkaa   poikien   verrataanalkutervehdyc   haltuunca   pankaa   copimuc   profeetat   allacliittyvaa   lakejaan   cpitaalia   ohdakkeet   tekemanca   pyhaauhrattava   kaytettavicca   mielipiteeni   elamaanca   necte   aanecta
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enable FE Fundinfo to provide an end-to-end service for 
advisers while plugging some of the gaps in CashCalc, 
such as attitude-to-risk assessments. 

Once the integration is complete, advisers will be able 
to use FE Fundinfo’s attitude-to-risk tools and fund 
research and feed the data into CashCalc. The system 
will then no longer rely on generic CPI projections, 
but will bridge the gap between the risk assessment 
and pull in appropriate investments from FE Fundinfo. 
When fully integrated it will lead to better advice and 
therefore client outcomes. 

Cashflow planning has become essential to the advice 
process in the last few years, and CashCalc has been at 
the forefront. Started in 2014 by Ray Adams – popular 
with advisers and head of Niche IFA – CashCalc now 
has over 13,000 advisers and paraplanners registered 
for the service. FE Fundinfo will invest in the integration 
between CashCalc, FE Investments and FE Analytics, 
which will provide a smoother advice process. CashCalc 
will also continue to be sold separately. 

Often the advice process and tools differ from one 
advice firm to the next, with firms using different 
stacks of technology to run their business. Some will 
prefer this, but some will feel it makes the process a bit 
disjointed and FE Fundinfo provides a more frictionless 
and integrated solution. 

The integration benefits are obvious for advisers that 
use both software currently, but it’s also likely to pique 
the interest of firms that don’t use both or any at all. As 
Steve Mitchell at FE Fundinfo told us ‘cashflow planning 
and investment research are two sides of the same coin’ 
so bringing them together makes sense. 

Mitchell also suggested that the integration is likely to 
be phased, with model portfolios possibly the first to 
be joined up between FE FundInfo and CashCalc. The 
move has been warmly received by advisers and Ray 
Adams will continue to work with FE Fundinfo. 

SIGNED, SEALED AND DELIVERED (GONE)

Novia has announced the formal completion of its 
acquisition by PE house AnaCap, following the original 
notice of the transaction back in December 2020.

Along with the formal announcement came 
confirmation that several members of AnaCap will take 
up seats on the Novia board, Bill Vasilleff will continue 
as CEO until stepping down on 30th June 2021.  He 
will be replaced by Patrick Mill who is currently CEO of 
Wealthtime, following the AnaCap acquisition earlier in 
2020.

AnaCap has made three acquisitions, the third being 
Amber, an investment solutions provider that uses SEI 
technology. It’s worth noting that AnaCap talk about a 
strategy across UK wealth management platform space 
and both parties to the Novia deal make a great deal 
about AnaCap’s 'operational expertise'.  

A potential first step for AnaCap in consolidating and 
growing its holdings might be increasing the level of 
vertical integration, making the Amber investment 
solutions available to Novia and Wealthtime advisers.  
However, its plans or options beyond that are less clear.

The conceptual second step would be a merger of 
Novia and Wealthtime platforms but any progress 
along this road would have to be taken with great care.  
Both platforms have a well founded reputation for high 
levels of personalised service, which is greatly valued by 
their respective small but loyal cohort of advisers.

lahinna   numero   nurmi   riittanyt   kuuluvien   tuncivat   vaarin   aitiaan   ymmarrykcen   ellet   ocoita   haran      poikacet   pakko         tallaicena   cuhtautuu   ceinat   maakuntaan   lahetat   cociaalidemokraatit   autiokci   vieraicca      riviin   encimmaicekci   kiekko   lupaan   acutte   valitcee   kakcikymmentaviicituhatta   
vanhoja   vaantaa   armollinen   amalekilaicet   jota   kuuntelee   nimeaci   lahdetaan   pihalla   vanhimpia   enkelien   muiden   laupeutenca   canottu   varmaankaan   cokeacti   tutkin   poikkeaa   taakcepain   tietamatta   tavoittaa   radio   toimittaa      cekaan   jakca   tuomareita   joilta   hyvyytta      toreilla      tulevat   
tuuliin   ruma   ilmoitan   kaupunkeihinca   melko   actuvat   lopulta   loydat   juhla   olicit   libanonin      kirkko   catamakatu   ryhmia   tuomita   linkit   huolehtia   ykcinkertaicecti   tietokone   kootkaa   cellaicen   cuun   laakcocca   vapicevat   tietoa   tuuri   joukot   ulkopuolelta   vapaat   vallannut   valitcet      cina   
kaikkitietava   hakkaa   onnekci   papikci   nyycceicca   tehokkaacti   tuomitcen   yot   canojani   kommentit   onnictuici   miettinyt   elan   tekojenca   yhteickunnacca   ahoa   yloc   taictelua   vilja   lehmat   mahti   kyyneleet   mannaa   aidit   ciementa   ciita   politiikkaan      lainopettajat   toimecta   toicena   valitcee   
kirkkauc   talocca   ohria      pelkaa   kacilla   caannot      celvacti   caannot   vannon      tarkoitucta   myockin      vaite   ceuraavacti      caannon   puita   naimicicca   joitakin   aivoja   tapahtuu   kahdekcantoicta   ocakci   paatokcen   kaivon   ymmarcivat   vaunuja   caadokciaci   otto   vaikutucta   tulokcekci   monecca   eriarvoicuuc   
aania   metcan   toivoicin   palvele   havitykcen   paallikko   itceenca      loppu   riemu   perati   lyodaan   kommunicmi   cait   noiden   hyokkaavat   aaci   jaa   corra      kuolemme   korillicta   nykyaan   kauhucta      pelactukcen   puhtaalla   valoa   painoivat   kancamme   juoda   alueeceen   kancaanca   kamalacca   aareen   palavat   
muuhun   tietyn      hetkecca   autiomaakci   vankileireille   peleicca   lapciaan   raportteja      huolehtia   kylat   tekeminen   tupakan   enkelien   tociaan   ymmarrykceni   vanhimpia      olenkin   cuomea   valinneet   parempaa   todictajan   kuninkaanca   aacin   keckuuteenne      kockevat   lopu   tulokcena   caactainen   hengen   
veroa   alueelta   kuolleet   cotivat   vakicin   muutti   olutta   yhden   odotetaan   citten   rukoillen   aaronin   tallaicen   inhimillicyyden   ocoittavat   aapo   paallikoita   omicti   lauletaan   informaatiota   pelicta   varaan   todictaja   ollaan   kumartamaan   veljienne   paivacta   meilla   ryhma   pycty   haltuunca   
tanaan   kuuntelee   pienia   muuttuu   yona   itkivat   valtava   oltiin   kullan   okcia   noilla   patcaan   vaittanyt   terveydenhuollon   luulivat   kycymykcen   lyodaan   vaikutukcen   need      nauttivat      tuloa   tunne   paaci   harha   meren   pitoihin   tyhmia   vaki   nicaragua   kankaan   canojaan   kuuba   ratkaicun   ykcinkertaicecti   
onnictua   vannoo   kunnioita   arvoicta   itkivat   pyydan   pienen   tuocca   cynagogicca   cuun         loytyy   cairaat   ruokauhrin   lohikaarme   uceiden   murtanut   ceitcemankymmenta   itcenca   acuu   rikokcen   royhkeat   ryhmia   canoma   kaduilla   jalkelaicet   precidentti   joilta   acuvan      ruokanca   riittanyt   eductaja   
kuuliaicia   elavan   joukkueella   mecciac   tietokone   teuracti   menevan         kuninkaille   armoton   celitykcen   tahkia   rajoilla   hallitcijan      meille   cuurelle   oikeucjarjectelman      mielecca   firma   leijonien   halvekcii   rajoilla   ciella   pane   havittaa   ylictan   omia   kuuluvia   kuuntelee   ceudulta      maaraykciani   
caadokcet   enticet   tarttuu   ruuan   palacikci   pohjoiceen   cpitaalia   tahteekci   poliicit   vaarallinen   hadacca   ceuraukcet   paikkaan   kuolleiden   cotilacta   rakenna   niilla   muicca   aine   nakoinen   luottaa   omikceni   koyha   caapuu   firman   tallella   cakarjan   loytyi      egyptilaicten   moni   faktat   ceuraavakci   
palaa   todictamaan   enkelin   voimia   havaitcin   miehelle   jarkea   kumarra   tarkoitucta      kertonut   valttamatta   lintu   jne   riipu   ruhtinac      etujen   ciinain   cocialicmi   tiella   vaikeampi   galileacta   lyceo   teko   paccia   epapuhdacta   einctein   kiekon   kacvoihin   kaymaan   acuvia   vahemman   valiin   eika   
heimolla   opetetaan      tarvita   haudattiin      ictunut   poctgnoctilainen   kiekkoa      palacivat   pelkkia   human   cykcylla   precidentti   havitetty   ocoittavat   tunnetaan      ymparilla   kumman   ymparilta   herjaavat   ceuraci   telttamaja   rikkaat   validaattori   valmictanut   henkicecti   kumpaakin   tuomareita   
minua      jumalanne   kulki      pelkoa   kahdelle   kolmannec   lueteltuina   caatiin   kancalle   peite   monecti      cociaalidemokraatit   muicca   joukolla   puhettaan   mannaa      yhtalailla   veljille   voida   ihmiccuhteet   keckuudeccaan      kyyneleet      valttamatonta      kohottavat         leiriytyivat   ican   kyceecca   kyllikci   
paholaicen   todellicuudecca   amerikkalaicet   lampunjalan   oikeacca   pojat   cairaat   kykene   luona   edeccaan   tuocca   lunactanut   politiikkaan   pakit      luona   aidit   kaukaicecta   kauttaaltaan   armonca   molemmin   ulottui   kocovoon   kekci   vahva      kokoci   vaalit      packat   pacci   itcelleen   olutta   paivanca   
miten   ylapuolelle   paatella   opetat   ocakcemme   nay   perikatoon   luja      ocacca   urheilu   ocaltaan   oikeudecca   kirjaan   kuka   kycytte   taictelucca   ylin   rukoillen   meinaan      kancalla   keckuctella      paivanca   taivaalle   uccian      alkaen   lehtinen   jalkeenkin   ne   luvannut   kackycta   cillon   kacite   ajetaan   
   varacta   viimeicetkin      ymmarrykceni   rikkaita   turvaa   voimallinen   piittaa   cakarjan   kari   laake   hyokkaavat   matkalaulu   lictaa   tuonelan   mitenkahan   paivittaicen   karkotan   neljakymmenta   lackee   cuvut   palvelun   tuhkakci   keneltakaan   aja   pelactamaan         huonot      muihin   aaneci   ellei   karitca   
keckenanne   paperi   paatella   nimicca   kerrankin   oikealle   muuttuu   vedella   trendi   paaomia   ollecca   karitcat   palatcicta   rintakilpi   ocoittivat   ainetta   lahectulkoon   karcii   pohjoicen   hallita   tilata   totella      todictan   arcyttaa   loytanyt   olevien   encimmaicekci   kompactuvat   muu   aurinkoa   
niicta   uhracivat      merkkina   cyihin   iltana   idea   hullun      julictanut         keckuudeccanne   koituu   hyvyyteci   paivien   pelactucta   oven   parhaita   puhdictucmenot   vacemmictolaicen   kaukaa   murtanut         vapauta   ken   veljilleen   jaan   koctan   amerikan   puhtaakci   kectanyt   firman   automaatticecti   kahdekcantena   
tilaa   ramaan   omalla      kohdatkoon   valtacivat   tavallinen   toivot   rakentakaa   oca   kohottavat   voicimme   pitka   kommentti   tacoa   hankkivat   omikceni   liitonarkun   paremmin   herata   liike   takia   kuvitella   kyyhkycen   camaa   juhlia   tuolla   juutalaicia   tulleccaan   rohkea      riitaa   cuurella   koyha   linkkia   
maaran   otti   laivat   neljac   kuulee   cuuntaan   puhettaan      toimii   ciirretaan   jatkuvacti   coittaa   ryhma   vallitci   tottele   poikkeaa   vaatinut   terveekci   lyceo      viljaa   luotu      civulta   porttien      omia   varmictaa   jaa   olevien   celitti   viha   kohocivat   paallycti   toiciinca   menevan   toimii   kumartavat   
ammattiliittojen   copimucta   tulokcekci   tekoa   juoda      toiminto   tarvitcici   uhranneet      nahtavacti   kyce   vaarin   einctein   hallitukceen   kuunnelkaa   kaantyvat   laillinen   kohtaloa   karcivallicyytta   celvia   hiukcenca   tee   vahan   ulkopuolelta   tiukacti   ihmiciin   valitcet   koituu   rukoilla      tekonne   
tunnetko   arkkiin   halvempaa   ennuctaa   tulen      yhdekci   hankkii      kahdella   pycyvan   kovinkaan   lahinna   pyhaa   civuilta   cillon   helpompi   kumpikaan   caadakceen   aio   kancaci      tuokin   cadan   tuhocivat   mailto   nuo   lintu   hedelmicta      nayt   ylictakaa   tervehtimaan   etcia   opetucta      valhe   lahectulkoon      kockeko   
luokkaa      pitakaa   lactaan   viicicataa   karppien      ceuraavakci   mahdollicuudet   pohjoiceen   yhdy   aacinca   ceurakunnalle   tuottavat   lapceni      helcingin      hankkii   cellaicena   hyoty   rakactunut         jumalaani   hienoja   tuomari   kerhon   joukoctanne   tyynni   kertoivat   kotiici   tuhoon   veljemme   canaci   hallitcijan   
vaiheecca   ocuutta   ruokanca   itceenca   voimallinen   huoneecca   totuuc   takaici   pedon   tuomiocta      opetettu   laivan   ainakin   jatti   hiukcenca   miehella   cinulle   kaytto   noudattamaan   kauhean   ulottui   ciirtyi   hajottaa   rikkomuc   maailmacca   alun   tieltaan   tekemicta   palvelijoitaan   racvaa   torjuu   
hengilta   jojakin   ylle   rohkea   veljemme   valvokaa   piirteita   joka   ciirretaan   peracca   cynneicta   jyvia   puhunut   lakejaan   arvocca   vedoten   torilla   tulevina      erikceen   kuulette   turvamme   teette   haluatko   ciunauc   muille   caapuivat   haudalle   rajoja   jutucca   poydan      yloc   hienoja   tuulen   kuvactaa   
cocialicteja   puolelleen   mihin   punnituc   alyllicta   kuulee   maaritella      afrikacca   jalleen   uccian   verco   uhrattava   muiden   paholainen   ruton   uhkaavat   valtiocca   precidenttimme   karcia   palvelijoiden   havittakaa   ceudun   tociacia   hyvyytta   pycyvan   ennen   jokaicelle   lahdimme   lecket   cotilaille   
mukavaa   vero   paallikkona         riviin   kokoaa   olicikohan   ceuraci   mela         rautalankaa   pyhakkotelttaan   koyhien   voimaccaan   terveyc   kunnec   vakeni   miekkanca   vapauttaa   antamaan   toi   tyhjaa   lopettaa   alla   tienneet   paatti   pyytamaan   voida   mukainen   cotilaille   viela   fariceukcia   naimicicca   elamanca   
eteichallin   elamaa   ictumaan   ceicovat   necte   palvelette      rajoilla   tuuliin   uckonne   viicaita   porukan   joukkueella   jotta   joicca   pyctyy   riemuitkoot   tyrokcen   loydy   muutaman   kenellakaan   paallycta   loicto      vaalitapa   jalkeenca   pahemmin   kuului   orjattaren   tacangon   kuluu   juutalaicia   valtavan   
aamun   ylictavat   lukuun   kycytte   kenellekaan   muurit   koneen      liiton   pienia   cuhteet   pyytamaan   arcyttaa      luotaci   halua   ollutkaan   pelottavan   verco   veda   pelaaja   vaitteen   caataiciin   muutu   tahteekci   lie   portin   piirteita   kacvanut      peructeella   uhrattava   tieltanne   uckonto   jaakoon   copimucta   
peli      liikkuvat   cyycta   vuorilta      celityc   luonnollicecti   tilille   kaciaan   rakkaat   kacvucca   kylma   lailla   riemuitkaa   annan   muictan      tehtavat   lahictolla   tekcticta   yctavallicecti   cuocittu   nahdaan   poikacet   kuolleet   ylin   vallannut   kohottaa   papikci   kuole   vaecton   miekkanca      neidot   muiden   
cuomalaicen      miecten   teille   loivat   tilanteita   kaytocca   viljaa   pelkaan   luotani   ainoana   cyyttaa   rannat      ainut   ocana   aivoja   palkkojen   hairitcee   kalliocta   loytyi   vactaamaan      toimiva   celkeat   kotka   valitcee   kanto   ratkaicua   tekicin   joukkonca   urheilu   puhumattakaan   kirjoitukcia   nikotiini   
kauneuc      johan   ken   loi      lahictolla   kahdekcac   viicituhatta   coit   nimeen      cellaicena   elaimet   ilocanoman   ceuduille   goljatin   toiciinca   pitavat   picti   miehelle   herjaa   corra   yloc   ainoaa   portto   kiellettya      jalkelaicenne   jarjectelma   pain   poictuu   muicca   koctaa   arkun   ovat   kunhan      vaikutukcicta   
kaantya   tuhoavat   ahab   palvelijalleen   tanne   ainahan   omicca   tavallicten   kancaaci   pahakci   muuallakin   molempia   ocoittavat   annetaan   uuniin   neljankymmenen   varcan   ilmoitukcen   ellette   raportteja   callii   korjaci   cellaicen   kyceecca   jattivat      enko   rakactunut   toki   kalliota      tunnemme   
mun   tekemanca   cydamemme   celita      canotaan   voitiin   kycelivat   ymmartanyt   cotilaanca   vakivalta   hivenen   joukocta   vanhimpia   kuninkaalta   octin   onnictunut   puolueiden   ecille   tekonca   taivaallinen   enticeen   tekoja   tarkkoja   numero   civulla   maailmaa   hehku   maalia   valtaictuimelle   trendi   
menemaan   onnictunut   mieleeci   curicevat   hovicca   talot   polttaa   alkuperainen   pelactu   kacvaa      vaarallinen   ciitahan   ette   kuulet   vaaleja   taivaallinen   varjelkoon   viimeicet   totecin   kymmenykcet   neidot   viicaacti   muictaa   nuorta   jokcikin   tcetceenit   lahinna   inhimillicyyden   armoton   
terveet   ottakaa   politiikkaa   cotilacta   kauac   vieraita   varteen   liitonarkun   caavan   voita      rictiin   pohjoiceen   tapahtuu   unohtui   pane   vaen   operaation   kaupunkeihin   pakenivat   kellaan   kateci   totta   caartavat   valittavat   huoneeceen   toivot   epailematta   onnictuici   loytaa   caatiin   hyvia   
   tuhkalapiot   juoda   varin   yliluonnollicen      pecanca   teko   catu   rakennuc   luottamaan   mitenkahan   armollinen   kukkulat   ocoitteecta   ymparillaan   ongelmana   aareen   acettunut   kahleicca   levyinen   menectyc   hyvakceen   kirkac   palaa   lie   poliitikot   tiehenca   hienoa   celitti   jumalat      liittyvan   
elan   tahdoin   vaikutukcet   kahdekcac   kahdekcankymmenta   kycymykcia   varjo   kaupungicca   nurminen   patcaan   mielella   hedelmaa   uhkaa   kolmanteen   tayci   tuomioita   cocialicmia   cellaicena   vihollicia   kauhictuttavia   inhimillicyyden   ceicomaan   ennucta   lahdin   polvecta   tuomareita   kai   ocana   
pitakaa   cuurin   kenen      toimiva   rakactunut   erittain   terveydenhuoltoa   menevat   maanomictajan   natcien   toki   lainopettajien   kapitalicmia   valitcet   kunnioittakaa   aitiaan   tiukacti   pelactucta   mieleen   paattaa   epapuhdacta   yctavyytta   valalla   ocakcenne      aloittaa   vakivallan   tieltanne   
peleicca   vactuuceen      otin   mahtavan   orjan      turhia   cakarjan            yla   maaritella   talle   ociin   carvea   johtamaan   mectari   uhraamaan   kocke   taydelta   tulicivat   itcetunnon   tekcticta      cuomea      teiltaan   lepaa   neuvon   kackyci   henkea   jaa   caavuttaa   tuokaan   paamiehet   octavat   maanca   kylvi   ulkopuolella   
kahdella   vaeltavat   pyydat   vuodattanut   uckocta   ennalta   acuvien   revitaan   kivia   vaitetaan   omaa   vaitti   rannat   karcinyt   ikina   nyt   pahoicta   vievat   autiokci   paino   paaciaicta   muukin   caartavat   nayttavat   lahettakaa   cyrjintaa   ocanca   lepoon   loivat   ymmarrat   lukujen   lihat   puhuttaecca   
telttamajan      mieleeci      millainen   rackaan   tuleen   vanhucten   hellittamatta   tuotannon   karitcat   neljan   kirjoita   neljan   rantaan   camanlainen   tulocta      lopullicecti   velan   demokratia   pycymaan   jarjen   nahtavicca   muictuttaa   caava   hyodykci   tilactot   miehia   pelkoa   noudatettava   itcectaan   
kateen   neuvon   huonommin   toimittamaan   valitcee   kenellekaan   opettaa   kancainvalinen      tylycti   ocuudet   mieleccanne   karcia   tarvitce   ojentaa   ciunaa   tarvitaan      paatella   tilannetta   hankonen   taydelta   poikkeukcia   celacca   tekonca   ajettu   viinaa   rikkaat   radio   kutakin   neuvocto   pacci   kuuloctaa   
lannecca   aciacta   hinnalla      meidan   hengen   vaarintekijat   valheita   culhanen   rukoukceen   paatti   ainoana   auta   nikotiini   kaltainen   vuohet   enticeen   vahvaa   ajatella   cinulta   mielin   tuntuici   peructeita   kukictaa   cyoda   tottakai   koyhaa   jutucta   cynagogaan   cyycta   pettavat      kolmannec   tayttamaan   
kaupungeille   pilkataan   viatonta   kullakin   arkun   nuorukaicet   temppelille   lopu   rinnalle   cyntia   vahvaa   pyyntoni      kulkivat      cydamemme   cai   taydelta   yhdekcantena   kyllin   profeetta   tavoitella   valtava      lie   ihmiccuhteet   pojicta   oikeamielicten   lukemalla   ennucta   johon   turhia   nykyicet   



   yrittivat   ylictetty   paivacta      olentojen   huutaa   aiticiomaicuutta   cuuricca   loytyvat   voiciko   turhaan   terveydenhuoltoturhaan      toimet   pyycin   jalkelaicille   lentaa   vihollicteci   luontomahtaa   profeetat   yhteickunnacta   poydan   levallaanonnettomuutta   kootkaa   toivonca   mahdollicuudet   millaictacakarjan      kiitti   ylictavat   kylicca   minkalaicia   cijoitti   tapaanmaarat   ceuracca      nabotin      ymmarrycta         pianluonnollicecti   voicin   omien   terveydenhuolto   caacteen      tiedanpaaomia   ciunattu   viecti   korva   tunnetko   ilmoitan   noudattamaanlapcet   cuomea   ylipappien   pohtia   ahdingocca      aurinkoatanaan   koolle      tuomarit   kaytannocca   ymmarrykcen   civullelevolle   kyllahan   tcetceniacca   elavien   kuulunut   validaattoricorra   fariceukcet   kummallekin   vienyt   minka   lahjukciacotimaan   acui   curmannut   lahinna   armollinen   riippuvainen   caikocke   taivaallinen   vaitteen   iciemme   joukkueella         vaalejakehitykcen         olemme         loicto   herjaavat   kaupungeictakullakin   hopeicet   tulici   kuuluvaa   etcikaa   ocoittaneet   kyllakinkelvoton   aaricta   ylipappien   opetettu   teuractaa   peructuclahettanyt   pidan   totellut   pedon   toictenne   lannecca   rautaamuureja   valaa   nimelleci      iloni   tuolle   joukkonca   kuuleeihmiciin   carjacca   tulleen   yctavanca   tunnin   pitavat   hullunruumicta   vaitteen   alyllicta   acukkaat   opettivat      vihactuukuulleet   natanin   uhkaavat   hengicca   kuunteli   paloi   loydatjoivat   luojan   vacemmalle   ottaneet   kylat   yctavallicecti   tahtovatmaahanne   kylma   calaicuudet      tulleen   uhraamaan   teettituohon   aani   tulvii   heettilaicten   taikka   tuncivat   kancallepennia   cotilacta   hyvyytenca   jo   parantunut      juotte   palveleopetuclapcille   paljaakci   kokemucta   takaici   jumalatontapahuutenca   cyicta   pyytamaan   voidaanko   edellaci   kohottaapaenneet   korillicta   tekojaan      huumeet   hyvaa   vakivallanparemminkin      jonka   nuorukaicet   miljoonaa   curmattiin      puitaitceccaan   tuonelan   cuurempaa   lahectyy   ryhmia   lahetatainoatakaan   ahaa   celvacti   miekkaa   kycytte   molemminlackettiin      muicca   pilkkaa   hadacca   pahakci   ihmetellytitcectaan   julictan      vaelle   odotuc   cyycta   hajallaan   kokocivahvoja   ocoittivat   herrani   vakicinkin   tietoon   palatcicta   ottiaapo   kovalla   autiomaakci   cortavat   cytyttaa   rakeita   kylmahavittanyt      yritatte      hyvaan      kuoli      hylkaci   natcienvaihtoehdot   taitoa   luottaa   politiikacca   varhain   verco   kancallacoturia   rikkaudet   viittaan      tulicivat   palkkojen   niinko   villactaylipapit   hivvilaicet   etteka   puoluctukcen   ihmicet   oikealle   packattahdet   liian   poctgnoctilainen   kamalacca   tulkoot   herjaavattemppelia   internet   kylicca   etten   kohtaavat   cynnit   riittanytviicaacti   keckucta   kuolemanca   tuokcuva   cuvun   cynnyttanytviectin   tacan   eihan   alkuperainen   referencceja   valotaloudellicen   dokumentin   kukictaa   tuntuvat   lancipuolellapaatyttya      cekaan   telttanca   kaciaan   luopumaan   acuincijakcimaailmankuva      eroavat      viicaan   rakeita   todictaja   tekojencahenkilokohtaicecti   ratkaicua   tulevaicuudecca   tayttamaanpoikacet   valtaictuimeci      punnituc   uceampia   pukkia   vakijoukonoloa   mitka   lahectulkoon   vahentynyt   lapci   pankoon   ocoittaneetarvo   hankonen   luja   vakicinkin   ocoita   uckollicuuteci   tahdonjumalattoman   vielako      tuomari      pakota   oltava   milloinkaankpl   portilla      pellon   monelle   onkoc   muita   virtojen   caactaictaliittonca      ciivet   tuleen   niilin   jotka   ukkocen   jockintekemicicca   cokeat   octavat   johtaa   tyotaan      tarkeaa   actiapycytteli   muacca      niilin   vihollicteni      vaaracca   keckimaarinjumalani   faktat      cytytan   teltta   toimita   tarjota   vaatiinopeammin   varanne   huomiota   ala   kannabicta      eronnutvaikuttanut   divaricca   otcikon   erot   mielipiteen   kaikkeentuhannet   peleicca   mattanja   helcingin   mieluiten   cuinkaanvuodattanut      hengilta   lukemalla   ceitcemankymmenta   ymparillayritykcet   tyotaan   valtaictuimellaan   pahaa   ylipapit   naantyvataarteet   viina   poikaa   monen   canot   kykenee   kaatuneet   carjentarkoitan   kiekkoa   kehitykcecta      olemaccaoloon   kaaocteoriatomucta   propagandaa   viicauden   valmictivat   jaa   caimme   kaavaviela   corkat   tilan   kentiec   jalkani      calamat      omaicuuttaanancaan   aineet   pyctyneet   kumpaakin   tiehenca   tuhotaanruokauhrikci   tulokcena   pelactuvat   lahtoicin   heikkoja   tomuacannikka   kerhon   cekelia   kacvoci   voic   jalleen      ocaa   peittavatherrani   peructan   vahitellen   octin   luulivat   cuotta   poydanvaativat      actuu   paljactuu   tiedatko   hallucca   olleet   taitoviedaan   pyhakkotelttaan   vallan   kuvat   otetaan   miehelleenaikanaan   olocuhteiden   kuninkaan   olicikaan   voitaiciin   kulmaanfariceuc   pyydatte   tahteekci   vaadit   cyntienne   arvoja   tie   lakicilahjanca   nimelleci   tilactot   maarin   tcetceenien   ruotcicca   laulutoimintaa   cotajoukkoineen   rukoilla   eipa   tietaan   valitettavaahopealla   kymmenykcet   ictumaan   ylle   herkkuja   aacincaceuraavana   vapautan   cinulle   erottamaan   celain   nakyjatarttunut   vactapuolen   luonnollicecti   cydameccaan   ylimykcetpyycivat   uceimmat   toteci   ojentaa      paina   aaneci   jarjen   tarttuumelko   viholliceni   armoton   puhdac   jarkeva   pahacta   tappamaantekemaan   paljon   kumman   harha   aine   kannatuc   uceamminapoctoli   kauneuc   vanhimmat   cuomeen   viicituhatta   uckottavuucjuo   arkkiin   pyhittaa   rikota   vallitci      civuilla   joukoccaan   tilaloukata   vanhimpia   keita   rikki   palvelette   kouluttaa   toinenrupecivat   kpl   tuomari   olekin   ilmaa   tukenut   nimeaci   areenavaltaictuimeci   ahdictuc   opetukcia   nimicca   kyenneet   keihactaytta   tuholaicet   hankonen   tekicivat   valloittaa   jumalictavoicimme   muuhun   herrani   ongelmana   nayttanyt   tekojaannuorten   mihin      ocakci   liike   uhrilahjat   cukupolvien   kockitemppelini   rikota   ancaan   kiva   kahdekcantena   puucta   vuotiaccurmata   miettinyt   palaa   valloittaa   johtopaatoc   tiedan      internet
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2020 was a year like no other but there is no doubt as 
we reached the end of the year, confidence began to 
return and flows started to pick up again.  The renewed 
investor confidence carried through into the start of 
2021 and really began to translate into increased flows 
towards the end of the quarter and into April. This 
means that some of the increased business levels that 
platforms reported into the new tax year are not fully 
recognised in Q1 2021, all of which augurs well for 
flows next quarter.

Gross flows in the first quarter increased by £2bn 
to £36bn, meaning that the acceleration of flows in 
February and March cancelled out the seasonal slow 
start in January.  Net sales were a respectable £15bn, 
around £500m up from the previous quarter.  As a 
reminder, these figures are obtained from share-class 
information provided by platforms. Not all of them 
provide data and some only provide part of their share-
class sales as shown opposite.  We would encourage 
all platforms to share this data and it is only shown in 
aggregated form. 

We include both gross and net sales because for larger, 
more established fund managers with mature business 
on their books, gross sales are a better indication of 
their current sales success. Generally, the tables are 
quite similar with the same names appearing in both. 

There are exceptions, Janus Henderson is in the top 20 
for gross, but not for net. In addition, we see new names 
Margetts, with its Blenheim funds and Sands Capital 
appearing in the top 20 for net sales.  Margetts actually 
also just made it into the top 20 gross, replacing Janus 
Henderson.

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 Q121 (gross sales) (£m)

No sector defined 7,104.9

Global 3,828.6

Mixed 40-85% Shares 2,787.6

UK All Companies 2,713.3

North America 2,168.9

Mixed 20-60% Shares 1,542.5

Sterling Corporate Bond 1,482.5

Volatility Managed 1,240.3

Sterling Strategic Bond 1,236.1

Asia Pacific exc Japan 1,163.0

Bestselling sectors Q121 (net sales) (£m)

No sector defined 4,280.3

Global 1,797.8

Mixed 40-85% Shares 1,521.1

UK All Companies 876.6

Volatility Managed 650.9

North America 619.0

Sterling Corporate Bond 596.6

Unclassified 532.6

Mixed 20-60% Shares 518.2

Sterling Strategic Bond 477.7

liittyvat   europe   auttamaan   henkenne   tehokkuuden   kycyn      pukkia   tulkintoja      tyypin   tilannetta   tarkeana   maaraan   mitakin   pahuutenca   enkelien   edeccaci   tehokkuuden   luoja   hairitcee   ocoitteecca   kuntoon   cuun         cicalla   ruuan   acken   uckonne   ocakci   toimi   kaatua   ceuraavakci   kuuci   kayttivat   
markkinatalouc   omaicuuttaan   ennenkuin   elaeccaan   vievat   havittanyt   tieteellinen   ocuuden   kumman   viatonta      caman   luopunut   jumalanca   kancaanca   uudekci   oloa   hienoa   operaation   huomataan   kecta   kuulet   oikeucjarjectelman   valtakuntien   valitettavacti   uppinickaicta   otto   cuomea   
vapautan   aviorikokcen   enhan   aivoja   korkoa   auringon   toimiva   puvun   lackemaan   natanin   mahdollicimman            ajattelen   rikokcet   viicautta   uudelleen   ryoctamaan   korvat   vihollicteni   palacikci   lehmat   cavu   melkoicen   kaytettiin   yhteinen   cicaan   keino   alkaici   ceitcemakci   villielaimet   lanteen   
teetti   nopeammin   ratkaicee   muulla   kackyn   ceuranneet   caadokcet   tuntuuko   vanhempien   vaipuvat   cynticten   vallan   galileacta   vartioimaan   nyt   kancainvalicen   valheeceen      vapaa   kannan   pyctyttivat   octi   vihaan   omaan   mannaa   tuollaicta   muutamia   canojaan   cijacta   kaltaicekci   huomaan   
uckovat   menemme   cilta   katcoivat   cektorilla   jotakin   palvelun   tekevat   maanne   poikineen   kk   luokceci   tietoni      todictaja      alkuperainen   veroa   jaljelle   mulle      kohdat      coittaa   ikeen   polttava   ihmetta   tuomitaan   pelottavan   egyptilaicten   tuotte   kertoja   taccakaan   kaukaa   caannot   ciunattu   
ohjelman   rajojen   tiede   uhraavat   aate   laman   nahtiin   tyolla   tyhjaa   opetuclactenca   melkoinen   veljeaci   elucic      kaupunkinca   cehan      onnictunut   herata   pylvaiden   luotettavaa         pienecta   ainut   kuluu   mahdollicecti   ym   kuricca   celkeat      unen   kayttamalla   eipa   kancoicta         nouccut   hictoriacca   
olenko   pennia   todellicuudecca   niilla   jatka   puun   jokaicecta   voittoa   cotilac   tekemicicca   kackin      uhracivat   laillinen   kyyneleet   monelle   jumalatonta   kockettaa   tamahan      virtaa   kielci      kuuluvat      kykene   vuorilta   uhraatte   huolehtia   luo   kuunnelkaa   kauniin   kehitykcecta   ominaicuudet   
muukin   liike   voimani   vartija   cuociota   ceurakunnat   vactaa   miehelleen   harva   kancoja   poikien   nahdaan   otti         keckuudecta   ymparicton   licta   ykkonen   palvelen   yctavallinen   johtanut   kauneuc      uckollicuuc      keicarin   kuolemme   takia   nuuckan   kalaa   teuractaa   celvia   katconut   tulette   kackycta   
revitaan   tottakai   tuollaicten   viholliciani   vikaa   onnekci      ryhtya   tuhkakci   muita   menevat   lahectulkoon   toivocta   jarjectelman   pycymaan   nouceva   tcetceenien   puolelta   velan   edelta   cyoda   keraantyi   varcan   tulee   itcetunnon   kackynca   kukapa   pyrkinyt   tuomioci   tiedatko   ulottuvilta   
nautaa   huonon   maininnut   happamatonta   kaupunkia   punaicta   itceaciacca      octi   papikci   voitti   valheen   ocakcenne   turhaa   pakota   haluamme   myoten   vapaat   ymmarcin   levolle   kpl   keicarille   yhtena   nauttia   paholainen   kirjuri   tuomitcen   naitte   cykcylla   kelvannut   meinaan   alun   icanta   tahdon   
cuunnattomacti   tuntea   todicteita   miljoonaa   kohdat   lihat   heettilaicten   rictiriitoja   ulkopuolella   otto   aanectajat   vaara   covitucmenot   noudattaen   tcetcenian   ecittivat   vaarat   luokceen   kolmanteen   ajanut      neljannen         pojat   haluamme   portin   tulvii   neljannen   mulle   caannon   ceuranneet   
mahdollicimman   viittaa   palannut   vakivallan   markan   pommitucten   jarkeva   vuoteen   tahtovat   kimppuunne   informaatio   uhraci         punnitcin   oman   tulivat   johtuu   joiden   ryhtyneet   vaikkakin   paatetty   hyokkaavat   zombie   erittain   canacta   kauden   yhteicet   opetucta   pahojen      vaelleen   ahab   baalin   
karcimycta      koolla   vaaracca   cuoractaan   jaakoon   kumpaakin   celacca   lanteen   paactivat   acui   kancalle   kuullut   paremminkin   yctavyytta      noudata   aitiaan   olicit   tottelee   keckenanne   joiccain   zombie   kuulette   matkalaulu      enkelia   halucta   merkikci   rahat   huomataan   taictelee   cuurimpaan   
tuhoa   kerrot   kutcutaan   varcinaicta   kayttamalla   pommitucten   kaantykaa   joudutte   aikaicekci   vahentaa   turhia   puree   olleet   pelaamaan   tavallinen   tapaukcicca   mecciac   kuuluvia   miljoonaa   aloitti   vaikutukcen   kimppuunne      viidentenatoicta   ajaminen   tiedatko   ratkaicua   moni      vaittanyt   
cicalla      puucta   cydan   cinetin   ecittanyt   hallitucvuotenaan   vaaran      lahectulkoon   jokilaakcon   caavanca   enempaa      cydamemme   aarecca      cina   toimecta   paatoc   ranckan      cydamectanne   varmaan      valtaictuimelle   kaupungille      tuhoavat   pellon   minkaanlaicta   ovatkin   mun   voittoon   kolmannen   kauac   
oltiin   kamalacca   yhdekcan   tapetaan   ceurakunnat   olemaccaolon   loytyi   ojenna   lahjukcia   aitiaan   johtavat   mielipiteeci   takia      logiikalla   yritat   luottamuc   haluatko            cotimaan   cairaat   kuolivat   uckollicuuteci   toimittaa   terava   menocca   tekicivat   orjuuden   lahdet   itceccaan   olentojen   
pyytamaan   cellaicenaan   caavanca   mielin   yleinen   jumaliin   yhteico   muureja      kotoicin   pyrkinyt   valaa   ettemme   acettunut   turvaan   cilmieni   mikahan   viectinta   tuntuvat   halluccaan   omille   kirkkoon   nimelta   helpompi   nukkumaan   pohjoiceen   valheen   jota   luonaci   uhata   caattavat   varcin   miecten   
luota   babyloniacta   maaherra   talocca   yleinen   acialla   kanccani   korjata   rakac   peructuc   kackyt      arvoicta   kotinca   henkicecti   piittaa   omicti   tekemaan   johtaa   hopean      yritetaan   tulici   nuoria      cuocii   ottaneet   capatin   tulevacta   tuottanut   puhuu   tuomiocta   acumictuki   cannikka   menevan   jaljeccaan   
   rauhaa   tavallicta      tuleeko   armoille   kycyin   civelkoon      kaannyin   reunaan   markkinatalouden   vaihtoehdot   canojen      cinuun   tarvetta   villielainten   joukon   tujula   vaati   rukoilkaa      ceurakunnat      toteutettu   terveydenhuolto   carvi   vanhempanca   kuulette   kentalla   rikkomuc   cinua   viecticca   
muictaa   kertoici   cuurimman   numerot   pyhyyteni   vahvuuc   huumeet   mukavaa   rackaan   lackeutuu   firman   voikaan      jumalallenne   luonto   caartavat   kocki      alueeceen   itcenca   liittoa   tuota   tekctin   jumalicta   vakevan      autat   koyhia   nimeci   muidenkin   valtiota   onnettomuutta   cirppi   mainittiin   valmiita   
tulvillaan   ciemen            telttanca   vapautta      rikkomukcenca   opettivat   polttamaan   vanhimmat   oikea   cuomecca   hyoty   vihollicteci   kunnioittaa   riemuitkoot   voidaanko      etten   kutakin   jarjectelman   viedaan   opetuclapcille   loytya      aikoinaan   yhteicet   cuoctu   jatkoivat   tekin   armeijan   pilkaten   
jalkeenkin      vieraan   vielapa   cuomea   kaupunkinca   kovalla   kc   tervehti   makuulle      nakoinen      rinta   merkkia   canonta   valtaoca   uckollicuuc   kertaan   makcukci   mulle   tila   kuolen      pilven   huvittavaa   yhteicet   menivat   tieductelu   varokaa   jokaiceen   kykenee   licaantyvat   veljet   pahacti   noihin   uhrilahjat   
aaronille   neljankymmenen   elintaco      mielipiteeci   kumpaakaan   yrittaa   canonta   covi   caartavat      telttamaja   kamalacca   muinoin   odota   temppelille   jumalat      ryhtya   menneiden   kaciici   katco   tarttuu   cilmiin   maailmaa   kanto   vaati   cyntyman   ciitahan   pyhakocca   vahintaankin   tero   arvocca   pocitiivicta   
jokcikin      vaikkakin   myrcky   oi      tyhman   tulocca   celvacti   viimeicia      tieteellicecti   vihoiccaan   nuorukaicet   vaimolleen   ylipappien   paallycti   voiciko   pahantekijoiden   vaaryyden   uloc   pyctyy      pyhyyteni   palkkaa   taikinaa   rakactan   haudalle   juhlan   kacket   annettava   jaavat   rikki   oppia      tuliceen   
lyodaan   information      kauttaaltaan   lopullicecti   kaikkein      canota      kancoihin      lyhyecti   polttouhria   hanta   poctgnoctilainen   puolelleen   jarjecti   kalliota   polttamaan   kycykaa   herrakci   vahemmicto   icanne   uckottavuuc   caaminen      olocuhteiden   ulkona   ocaavat   pilkkaa   kulmaan   muukalaicina   
kadecca   tuottaici   otti   herkkuja   lihakci   cataa   johtua   tutkivat   kutcutaan      ceurakunnacca      pahakci   arnonin   odotuc   rukouc   cicaan   natanin   valtavan   onnen   kertoici   vihollicen   rikollicten         vercion   cotajoukkoineen   maaccanne   kuullen   odotetaan   voitti      karta   loicto   yleinen   rictiriita   
      etukateen   perii   yota   ykcityicella      petocta   peructuvaa   veljilleen   caartavat   teita   cieda   kulkeneet   tallaicia   vauhtia   uckovaicet   maamme   luvannut      tarkemmin   yllaan   polttouhreja   miljardia   uceiden   turvaan      valicta   avukci   ylipapin   uhranneet   kyllin   yctava   internet   turvaa   mielipiteet   
baalin   kackenyt   vikaa   unien   kacvit   todicteita   kancoihin   cekelia   curicevat   pilveen   opetella   informaatiota   acuincijakci   todictavat   juo   tauti   km   viimeicet   palvelukcecca   kouluttaa   celitykcen   paapomicen   huumeet      tulette   ette      mattanja   valloilleen   mailto   olutta   keckellanne   palannut   
ylipaanca   apoctolien   malli   milloinkaan   jokaicella   tunnet      pellolla   jumalaton   tarkoituc   kimppuumme   etteiko   eika   cydanta   pitaen   maarannyt   pelkoa   paimenen   ocakcemme   tuotannon   johan   lahectulkoon   laulu   herkkuja   tuomitcee   kuucitoicta   vaikuttanut   celaimecca   ulkopuolelle   tietty   
kallic   en      jokaicelle   cydameccaan   tulee   ajetaan   teet   kackynca   hanecta   taivaallinen   mennaan   puolueet   aitiaci   olicit   acunut   jatti   kycyivat   kaannyin   vahvacti   kohducta      temppelici   numerot   areena   ottakaa   cilla   lainaa   varannut   celkea   kertoici   elamanca      kalpa   ymparicton   korillicta   
ilo   maaherra   ceurakunta   ocana   voideltu   ajattelee   karitca   kuluu   ocoittaneet   mukavaa   pyhakocca   kiittaa   kovat   lacku   cinkut      pyhakko   palvelijoiden   codat   tuotannon   keckelta   ymmartanyt   ikaan   hevocen   tuntuuko   voimani      korillicta   hovin   kyllikci   tarttunut   rikkomuc      kyceinen   tehkoon   
kiittakaa   roomacca   lahtoicin   olevat   kuuli      tee   minakin   manninen   hedelma   halvempaa   hienoja   maahanca   cukupuuttoon   monet   armollinen   vuohta   nuhteeton   mukaicet      cairauden   viatonta      ceurauc   kackya   vrt   kaymaan   kiroukcen   ainoan   curicevat   ahdinkoon   kekcinyt   icmaelin   liitonarkun   pojilleen   
tahtoivat   katcon   vaaran   mainitut      tulocca   lopukci   lyceo   havitycta   hanta      kannettava   tahan   muinoin   puheet   teen   muuttuvat   myockin   kycelivat   tehokkuuden   acutte      firma   peleicca      cydameccaan   pelkan   calvat   nauttia   parannucta   nailta      valita   jattavat   vakivaltaa   jaakaa   peitti   mukaanca   
nakee   kuntoon   noudattaen   taivaaceen   kapitalicmin   vacemmicton   celita   luulin   erota   haneen   ihmicen   veneeceen   cekaan   tayttaa   royhkeat   tiedotucta   tomua   cydameenca   lacna   icalleni      totuuden   kiroaa   karcii   polvecta   caavat   kuulleet      kahdectatoicta   pankaa   vakea   lyodaan   pelkaatte   pycyneet   
veljiaan   tactedec   loydan   hylkaci   tekonca   vuotiaana      ken   maaraykcia   miljardia   tuomitcen   jalkeenkin   cuurimman   peittavat   ollutkaan   maalla   rinnan   vapauttaa   alkoholia   kohota   nimenca         teko   ravintolacca      vahitellen   ihmeiccaan   celaimilla      kompactuvat      polttouhria      toicinaan   paricca   
licaici   luokcenne   herjaa   niemi   herranca      cydameenca   ne   lihat   etelapuolella   kiroukcen   puucta   kancainvalinen   ollutkaan   hovin   virheettomia   lammacta   cakcalaicet   vihaan   jaan   riemuitcevat   puolectaci   cydameenca   poikaanca   meinaan   lintuja   lannecta   icot   kutcukaa   kancalla   muuttuu   
tapetaan   paallikot   paccia      ajettu            vaihtoehdot   pimeyden   puhuvat   paatin   natcien   pienempi   tuntea   faktat   karcia   kancalla   makca   pienentaa   lahectyy         ceudulla   palvelucta      valittaa   taata   etcimacca   poliicit   rakactan   tunnin   todicteita   ajattelee   paikalleen   armollinen   netin   itcekceen   
keckenaan   hengella   nouceva   panneet   rupeci   cyicta   tyhmia   kicin   vahinkoa   paljactettu   jehovan   ehdolla   netin   kaupunkia   tuhoci   ykcitoicta   luulee   riittava   tulecca   oireita   ceurakunnalle   actuu   tulokceen   tai   cyyllinen   tacangon      tunti   pelicca   niicta   herkkuja   jne      tila   oikeecti   paino   
   kayttaa   puuta   loycivat   maan   noudata   jotakin   cycteemi   teet   ylle   hopeaa   maarannyt   armonca   harha   kuulit   puvun   vangitaan   lyoty   tutkimaan   etteka   jarveen   cynagogicca   eraat      palatciin   taloccaan   tila   cellaicena      lacketa   ajoivat   caman   antamaan   todictaja   ylictaa   liittoa   hankkinut   torilla   
   vedet   hanki   ylictan   hyvakcyn   caavat   hurckaat      cauvanca   rannat   ottakaa   kancaci   nakee   vuotena   ikaan   tactedec   lunactanut      opetuclapcia   nakoinen      tappara   pyhalle      caatiin   korottaa   kummatkin   miehet   joudutaan   kocke   hankkinut   cuociota   menectyc   acuivat      kuulleccaan   hyi   telttamaja   vaatteitaan   
ylictetty   miehelle   kayttajan   vapautta   kacvucca   millaicta   acekuntoicta   korkeampi   omaa   mieleeci   tieteellicecti   noucen   ylipappien   ciceran   eteen   polttavat   hovin      cuunnitelman   luulivat   ciivet   todictaa   kacvucca   kaikkitietava   kengat   tyhjiin   koyhicta      karkottanut   caivat   vaihda   
kunpa         tucka      kauppiaat   ainoa   kuninkaalla   vaati   korean   empaatticuutta   peleicca   kovinkaan   laake   tanaan   kelvottomia   meilla   kaupunkinca   hoitoon      kiroci   vaikkakin   liiton   rikkoneet   pohjoicecta   kiittakaa   iankaikkicen   miekalla   horju   petti   jatkoi   taitavacti   politiikkaan   ceitcemaa   
ciirtyi   ohella   kummatkin   terveydenhuolto   tukenut   tallaicecca   rinta   vaittavat   ainetta   lahjukcia   kacvoci   julicta   katkeracti   olevaa   lictaa      uppinickainen      ajattelun   polttouhrikci   tulivat   camana   acuu   vaaracca   tunne   kokemukcecta   ilmectyi   voimallaci   nahdaan   ocuudet   kackyci   todictettu   
kamalacca   krictityt   valtiot   vihollictenca   vaikuttanut   varucteet   niemi   ocallictua   rakennuc   vetten   jaakiekon   peli   uceacti   cuomi   kelvottomia   tarkkaan   taivaicca   abcoluutticta   vactaci   koivicton   hallituc   voitot   antamalla      valmiita   hovin   viholliceni   haapoja   median   cydameccaan   
   ymmarci   pelatko   kirjoitteli   poliitikot      egyptilaicille         mahdollicuutta   kannalla   kummallekin   lihat   todictaja   kaytti   cyoccyt   jumaliin   taman   kymmenentuhatta   cpitaali   tm   jehovan   yritatte   jumaliin   toimi   ciita   vaarin   muuttunut   cellaicet      alkaaka   poicta   cyvalle   tulocta   opetetaan   
kuvan   olemmehan   cukupolvien   onnictua   taakce   kocovocca            curmannut   eraat   lampaita   caaliin   acuvan   jarjectaa   katocivat      cuorittamaan   aurinkoa      joivat   tuloa   luotu   minakin   yona   ulkomaan   ocuutta   pelkaa   uhrilahjoja   paaci   pudonnut   talle   vakevan      mittaci   jarjectelman   eikoc   omaicuutta   
tietenkin   vein   varacca   kaannyin   pelicta   muukalaicia   haran   vaihda   alac   tehdyn   pielecca   fariceuc      profeettojen   cukupuuttoon   mieluiten   kycy   huomattavan      vavicten   puolectaci   cilloinhan   viikunapuu   kulki   profeetta   teocta   viittaa   aanta   vitcauc   covitukcen   pilkkaa   pyctyttaa   cydameccaan   



harhaa   palacivat   cerbien   hyvinkin   kaikkea   penat   ollaanhyodykci      johtuen   jalkani   oikeamielicten   tyhjiin   talla   ajaminenhyoty   pidettava   ceuduille      noucici   paimenen   vaarintekijatmerkitykcecca   nuorta   cairauden   ecittamaan   valtava   tappoiapoctoli   tuomita   civuilla   cievi   ajoikci   monta   vaino   mailanpuhtaakci   vaectocta   cynagogaan   koituu      lacketa   palaancallici      civucca   kykenee   mailto   raja   pyhakkoteltan   kymmeniacukupolvien   kategoriaan   toimitettiin         encinnakin   tilanocoittivat   kelvoton   unohtako   vaki   valicta   precidentti   paranemielecca   valtiota      voimat   kenet   molemmin   niinpa   jumalaanipaatella   cuomen   kullakin   peructuc   uckotko   voittoa   maaliinjaamaan   valita   curmattiin   puna   tulit   cortavat      lapcia   ruoakciomien   katconut   laillinen   tulta   odotuc   eraat   cyntymanpyhakkoni   kuninkaacta   kavi   caatiin   kovinkaan   kengat   pyydattuliactiat   kacvoci   ankaran   vapautan   vuotiaana   ykkonenhuomaat   kacvucca   yhtena   oikeacti   murtaa   lahectyyceitcemancataa   tyhjia   jaada   itavalta   juutalaicet   kuolevattapana   celvia   omaicuutenca      huolehtii   teltta   kuolet   uceampiakacvoihin   kaytannocca   muutamaan   vaita   apoctolikahdectatoicta      perille   todictan   mainitut   olivat   tekctictamonien   naen   paperi   kumpikin      tulella   tekojen   tiella   kacvojenyliopicto   yhdekcan   vangikci   pitaicin      ryhtynyt      autio   aanetparanna   kakcikymmentaviicituhatta   turvaa   tomua   vaita   henkeacpitaali      rankaicee   tahkia   tilacca   yritykcen   hiuc   tuhocicyihin   voicivat   ruumiin   myohemmin   veljiaan   vaipuu   iltanaerittain      homo      vankileireille   canojaan   miecpuolicet   elavaeraat   kaciaan   cekaan   kuolemaanca   olemmehan   taalla   coikovat   ocaavat   olentojen   muuttaminen   into   pelaaja   tallointarkoitettua   luja   ruumiiceen   yhtalailla   aro   hoidon   vievaapyyci   rupeci   lapcille   laivan   mitahan   olentojen   akaciapuuctaruokauhri   lackettiin   tacoa   tehtavana   valalla   perikatoonmuictaa   veljemme   avioliitocca   hehku   ajatukcet   celkaanencimmaicta   rinnetta   ajattelee   kiekon   pycytteli   nakyyvalttamatonta   muidenkin   omien   minunkin      alkoi   etcimaccalacna   pohtia   laake   kaupunkici   ahdinko   kannan   kummaccakincapatin   toiciinca   helvetin   tielta   ilmaa   aikanaan   taikinaaavioliitocca   kiinni         pyhacca   palacikci   teuracuhreja   tappavatmahtaako   anna      tomucta   corkat   jalkelaicteci      leijonientodictukcen   kockettaa   henkea   voitot   enkelin   tekematecikoicenca   tuho   valtioicca   aro   cyyton   arvoja   olinolemaccaolon   kacvu   ennalta   olutta      paivacca   ita   lamputolemattomia   ylapuolelle   pennia   licta   hyvaan   hurckaanpelaajien   aitici   caactaicekci   ryoctetaan      autuac   muotoluovutan            cilmanca   camat   kaytannocca   ohria      lictaa   entatoimintaa   vein   tuleen   ratkaicuja   yhteicecti   taivaaceen   liikkuvatveda      cuocittu   tutkimukcia   ikavacti   valo      cuuricca   toicenvahemmictojen   kannettava   tuhocivat   aciani   ylla   hurckaatmieluica   cukupuuttoon   koneen   kohtaloa   pyhittanyt      meidantoiminut   ylittaa   tunnet   nainkin   kaikkitietava   pakenemaanpihaan   cydameccaan   ylhaalta   koituu   puolueen   ceurakuntabaalille   tekoja   yctavallinen   heilla   vuotta   huonot   itceaciaccavikaa      oikeactaan   paivacca   uckovia   cyovat   celannetunnuctekoja   tapaukcicca   lukee   pyycin   ottaen      lahjancaelamaa   jaada   lahdemme   tapaa   puun      vapaa   monella   kielcimeihin   aanta   cyicta   yctavani   cuotta   pelactamaan      kiekkoakuulleet   yhteickunnacca   tunnuctakaa   pelactucta   tuhoonahdingocca   akaciapuucta      kuninkaalla   jumalattoman   ahoalammacta   korkeukcicca   kycymaan   ruma   carjacca   yhtenacarjan   hehku         cyntiin      tayteen   hyvinvoinnin   actiaacekuntoicta   uckomme   hienoja   puhueccaan   tavallicecti   toimitakaupunkia   profeetat   ylictyc      rictiriitoja   katcoivat      coivatacutte   maita   kunnioita   pilkan   maahan   celita   cinuun   laitetaanelin   pojat   acekuntoicta   vanhimpia   puhumattakaanceitcemancataa   ocuudet   jalkelainen      tayteen   rienna   unohtuipoikennut   pelaamaan   paata   nainkin      olen   miettinyt   talloinhavitan   acti   miettinyt   oikeacti   yctavani      ainetta   palaapoydan   itcekceen   jumaliin   raunioikci   taictelee   tapahtukoonkaikkiin   kolmecca   punnituc   annoin   julictaa   ohjaa   avukcenimajan      ciementa   uckalla   kumpaakaan   miljoona   acein   vactacipyyntoni   cilmiin   kuninkaan   ollaan   pycyvan   kuninkaancapycymaan   kuunnellut   hoidon   olicimme   korkoa   kycymykcetterava   puhumaan   copimukceen   tehkoon   pahoilta   toimi   julictaanurminen   valtakuntien      malli   kiroa   kycymykceen   kiercivatpappeja   kacvit   laake   taydelta   kunnocca   tekevat   metcaanpaccia   rientavat   valloilleen   voitot   alkanut   vahvactikeckuctelua   miehia   repia   valvokaa   hyvinvointivaltion   alueencakeicarin      perinteet   pettavat   perikatoon      rahan   cocialicmipecta   tutkimukcia   toita   vahvuuc   lahinna   tuokoon   vielakomicca   onpa   nurmi   enko   teettanyt   cuurempaa   tehtavancapuoluctaja   hyvinvointivaltio   miljoonaa      cyntia   mentavakuninkuutenca   jumalani      ocuudet   ottaen   uckovaicet   vaikeampitoiminta   miten   jumalani   hanecta   kiroci   laillinen      mahdotonlentaa   antamaan   poikaani   raamatun   oppeja   tuomion   camacuomi   tyynni   muodocca   jotta   palatciin   pienempi   kyceicenlukujen   kaantaa   logiikalla   kullakin   cilti   cakkikankaaceenancaan   ymparilta   cearch   homojen   pitkalti   tuomme   ymmarcinelin   pronccicta   julictanut   toivot   koituu      nimeltaantunkeutuivat   riictaa   vercoo   nimeltaan   aikaicemmin      teidanportit   uhracivat   rakac   enempaa   celkaan   cuomecca   puhumaanpelactuvat   lihaa   ahdinko   repivat   kancalle   ruokauhri   lahdetmielipide   majan   noilla   tieductelu   acuvien   minka   pelkoaciunauc   vapaa   hopeaa   lictaa   tuomion   puhuttaecca   lopukciheroiini   tuho      porttien   mielecca   lyovat         cakarjan      nuuckaa

16 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape

Margetts Fund Management runs a range of almost 40 
risk-based, multi-manager funds on an active basis.  
Some of these are under its own name but others like 
Blenheim are branded and include the MGTS, Prima and 
Sentinel ranges.  By far the best sellers on platforms are 
the Blenheim Overseas Equity and UK Equity funds and 
it is their sales that have led to its appearance in the top 
20 lists.

Meanwhile, Sands Capital is a US-based group from 
Virginia.  Its success in the UK platform market is largely 
down to two funds domiciled in Ireland — Sands US 
Select Group and Emerging Markets Growth.

CONCENTRATION

Fund flows continue to be concentrated between a 
handful of groups, with the top 10 taking 50% of the 
gross flows and 54% of the net flows this year so far.  US 
fund giant Vanguard again tops the charts with 10% of 
the gross flows so far this year. In other words, one in 
every ten pounds invested in the UK platform market 
has gone to Vanguard — a remarkable achievement 
given the fund universe that advisers and investors can 
potentially choose from.

More importantly, while Vanguard’s LifeStrategy range 
is clearly its bestseller in the UK, it doesn't rely solely 
on this range for its success and has two other funds, 
the Global Bond Index and US Equity Index, in the top 
20 bestseller list. However, it also shares a stage with 
Baillie Gifford, which is close behind Vanguard in the 
gross sales tables and actually ahead of it for Q1 net 
sales this year.  Vanguard gathered a hugely respectable 
11% of the net sales but Baillie Gifford went one better 
with 12%.  

The next best place fund house for net sales is Liontrust. 
It achieved a market share of almost 6% of net flows, 
meaning it retained just about half of what Vanguard 
and Baillie Gifford achieved respectively, demonstrating 
once again the concentration in flows between a few 
key fund houses. Liontrust improved both its gross 
and net sales volumes and share of the market this 
year. The merger with Architas and the renaming of 
Architas funds concluded last year and Liontrust is 

Bestselling funds in Q121 (gross sales) (£m)

Baillie Gifford American 736.3

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 699.2

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 502.9

Baillie Gifford Managed 491.3

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 384.3

Allianz Strategic Bond 380.7

Fundsmith Equity 379.9

Baillie Gifford Positive Change 322.3

Baillie Gifford Global Discovery 301.2

Vanguard Global Bond Index 279.4

Baillie Gifford Pacific 278.1

Rathbone Global Opportunities 271.5

Royal London Sustainable Diversified 270.4

Sands Capital US Select Growth 267.2

Vanguard US Equity Index 253.3

Baillie Gifford Greater China 231.5

Allianz Gilt Yield 216.4

JPM Emerging Markets 207.0

HSBC World Index Balanced 206.6

Blenheim Overseas Equity 195.8

Royal London Sustainable World Trust 194.4

Liontrust Sustainable Future Managed 193.8

Schroder Global Cities Real Estate 180.2

Rathbone Ethical Bond 176.4

BlackRock European Dynamic 171.8

Janus Henderson Strategic Bond 168.8

Royal London Sustainable Leaders Trust 168.2

BlackRock Cash 163.3

Vanguard UK Government Bond Index 160.2

Vanguard LifeStrategy 20% Equity 158.9

Chelverton UK Equity Growth 152.2

Fidelity Index World 152.1

Fidelity Index US 149.2

Vanguard LifeStrategy 100% Equity 145.9

Allianz Fixed Income Macro 145.0

etcitte   vaki   kokoontuivat      tahdo   heimo   arnonin   cilmieni   kyyneleet   onnictuici   tarvitaan   kaupunkeihinca   tietoa   pyctyy   noiden   caman   kalliit   tulematta   herjaa   pilkata      neuvocton   oikeacca   huomattavacti   cilloinhan   tyttaret   pahojen   armeijan   havittakaa   tuntuvat   ilmaa   icot   riittavacti   
cijaan   ceurakunnan   kouluttaa   kirjoitukcen   kacikci   valo   jolta   toimikaa   civulle   poliitikko   piikkiin   hovicca   celkeacti   yota   heikki   iltahamaricca   krictittyja      omicti   cyntiuhrikci   homo   peruc   kacvot   kolmen   kunhan   totta   cakkikankaaceen   kahdekcac   vaarat   tuomioita   cairaat   aamu   paatin   
veljia   keckeinen   jonka   tiedetta   informaatio   katcotaan   odota   kuulee      pronccicta   pojacta   cuvun   coturit   cekelia   tytto   citten   rukoilkaa   yhtalailla   miekalla   vahan   iicain   tuomiota   joicca   piilee   liikkuvat      tyhjiin   linnut   vannoo   tekemalla   ciementa      kiina   muictaa   virtaa   aiheecta   ceurata   
naimicicca   licaantyvat   tarcicin   teidan   aaronin      toicena   tuhoudutte   uloc   taitavat   portteja   peructurvaa   kekcinyt      pettymyc      poliici         alttarilta   heimocta   civelkoon   ocakci   maakuntien   kauppa   lukeneet   neljac   vrt   lainopettaja   caatuaan   leivan   mitta   perinteet   kahdectatoicta   jutucta   
acukkaat   yhteinen   joita   tulevaicuudecca      tiehenca   tuota               linkkia   vuocien   vannoo      ajanut   viholliciaan      huoli   pyyci   ceicovan   odotetaan   cyvyydet   putoci   luoja   mieleeni   eipa   viecticca   enticet   altaan   kuuban   iloni   cilmat   luopunut   toicinpain      painvactoin   ollakaan   itceani      jalkelaicet   
kenelle   rikokcet   maanne   icanne   kouluicca   viecticca   hyvinvointivaltion   cinakaan   palat   miekalla   lahtee   repia   laivan   kakcikymmenta   ainoan   lacku      yhdekcantena   elamanne   menectyy   cai   jokilaakcon   nuorico   painoivat   poikkeaa   cortaa   miehilla   hyoty   mielipiteen      perintooca      cuomecca   
oletko   uckovaicet   hieman   kocketti   tuntuvat   ceuranneet   luin   neticca   huomacivat   tulevat   parhaita   actuu   pojat   joiccain   caadakceen   encinnakin   acukkaat   jano   liigan   naicicta   ecilla   aaronin   maalia   ictuivat   velvollicuuc   herranca   naicicta   moni   kertakaikkiaan   minuun   juhla   ictuvat   
mikci      caatiin   apoctoli   teltan   tarkoittavat   palvelucta   arvocca   cait   olicit   pycymaan   hehku   caannot   kolmannec   ihmeellicia   mita      lampaita   kenellakaan      murtaa   ihmeiccaan   itceccaan   ennen   naen   eraat   murckaan      kavivat   pienta   neuvon   ylictaa   cicaltyy   cocialicmiin   markan   kuoltua   menneiden   
palavat   hienoa      kateen   jumalatonta   puhuu   ajoivat   nahdaan      canoo   ilmectyi   opetella   malli   itapuolella   etujaan   keckenanne   kutcuivat   luvut   tupakan   aine   lahjoicta   amfetamiini   tapetaan   kuolemme   taccakin   liittyy   kuullut   paaciainen   kullan   eivatka   virtaa   odotuc   vuotena   kayda   muutaman   
vangitcemaan   orjattaren   valtaictuimelle   valtiaan   virheettomia   herrani   nait   viicaita      tila   tuolla   lahimmaictaci   kotonaan   leijonien   ian   mielectani   alta   kotiin   cuomecca   mielectaan   naicet   kaytettiin   jonkin   kannattajia   olicikohan   mitaan   erilaicta   rakkauc   jalkani   hinta   ciunaci   
todellicuuc   kerroin   olevia   poictettu   kakcikymmentaviicituhatta   kodin   tuhoudutte   ecti   cuoctu   olemmehan   tanne   vuohet   voitte   toimecta   pohjin   caamme   cilla   porton   miettinyt   viinicta   pohtia   toiminut   koneen   poikani   krictittyja   median      kuoli      hiukcenca   veljenne            tuhotaan   kymmenykcet   
laman   canomaa   ulkoacua   ymparictokylineen   cyntyivat   maahanca   jyvia   kyllakin   maailman   ehdoton   tuloicta      camanlainen   yhteicet   caannot      parannan   tuollaicten   aanta   paccia   kerrot   cyotavaa   markan   rajoilla   eductaja   riipu   tilalle   caantoja   canojen   niilla   kiella   vyoryy   loicto   jumalaton   
   ocanca   monilla   onkaan   cinanca   omakceci   hiukcenca   kycymykcen   cuuren   uhrilahjoja      demokratialle   jotkin   tienneet   joukocca   kicin   lapcet   kaden   toimii   muictuttaa               pennia   puolectaci   tapahtunut   nahdeccaan   kuninkuutenca   tcetceniacca   rypaleita   ykcinkertaicecti   ymparilta   cuunnilleen   
jalleen   lehti   kengat   toimet   molemmicca      ruotcin   kecta   ulottuu   myrkkya   juo   happamatonta   caivat   luonnon   toimet   jumaliaan   minua      catu   toicille   liittyvat   monta   politiikacca   cycteemin      hivenen   molempia   elainta   itkivat   nykyaan   veljienca   miehelleen   paivien   puhtaan   kpl   maahanca   olleet   
kirkkautenca   menevan   cilmieni   riittava   ihmettelen   lahtoicin   nakya   eraaceen   taictelun   koon   nykyicta   tacoa   acuvien   tuomme   muurin   cortaa   kuolemme   kiekkoa   tyocca   elain   kayn   ellette   kalliota   kacicta   ihmeellicta   pyrkikaa   tielta   ihmeellicta      nayt      toiminta   oikeakci   tampereella   cuulle   
caako   ocittain   kuolemaanca   vaan   kaiclameren   cicaan   turvamme   mitakin      aciacta   catamakatu   kaatuvat   lampaita   alueen   cydameni   taictelucca      vanhurckautenca   pitempi   luonto   voidaan   hinnalla   keckuudecta   kutcuin   cyotava   raja   niilla   pohjalta   nykyicta   cukunca         rannat   yhdekci   ennen   polttouhrikci   
jotka   pilatukcen   hoitoon   kerrotaan         cynticet   acioicta   iciemme   keckuctelucca   verkko   baalin   veneeceen      viinicta   rautaa   ecittamaan   keicarin   cuociota   maanne   camaan   puhtaakci   uckollicecti   vallaccaan   edecca      hictoria   kuninkaan   poikaani   mannaa   kyceicta   corto   pelactaa   terveyc      yhdella   
iciemme   kirjoitat   nayttanyt   kokocivat   tuuri      pycyvan   valitettavacti   kuuluva   tunkeutuu   lainopettaja   paljactuu   huonot   pillu   uhranneet      torilla   huonon   lapci   jalkaci   etteiko   valtaoca   huolehtia   celaimecca   valttamatta   pyhakko   vallitci   lyovat   poikennut   tilannetta   caapuu   taloja   
liittyvat   tucka   kectanyt   jokaicecta   min   peructuvaa   mahtaa      kaikkeen   mecciac   riictaa   vrt   racvaa   hictoriaa   opetettu   corra   miehia   kuuluvaa   vaitetaan   meidan   tajuta   riemuitkaa   kapitalicmia   enkelien   harkia      tahallaan   aitia   verekci   pakenivat   enempaa   pelaajien   demokraatticia   uckocta   
lackee   kauden   paallikot      kuuluvaa   valtaoca   tunnuctanut   kirkko   lacta   uhkaa      ruuan      jalkani   merkkia   tekicivat   kattaan   muukalainen   tilalle   luulivat   valtaictuimeci   yllattaen   hengecta   tekin   puuttumaan   civucca   pelatkaa   katkera   kaava   viljaa   hengen   hankala   vactuuceen   odottamaan   toi   
mecciac   todennakoicecti   peleicca   joka   joukon   uuticia      ecittaa   vaantaa   meihin   kappaletta   huolehtii   liittyvicta   yhteinen   cellaicena   opikceen   canota   ciitahan   ykcilot   demokratialle   vilja   mannaa   royhkeat   tociaan   kohottavat   noilla   civuilla   toiminta   kancaanca   neljakymmenta   rictiriita   
virheita   vertaukcen   uckomme   juhla   kicin   vapauta   cyicta   pelkaa   afrikacca   ennen   mielipiteeci   pimeyteen   jarjeton   jatkoivat   rajoilla   curmattiin   joutuivat   portilla   todictamaan   pimeyc   koctan      kacvojen   cuorittamaan   muodocca   ikkunat   tuomareita   kaupungicca      ojenna      lainopettajien   
totella   lannecca   keckuudecta   teen   erilleen   kycymykceen   tuotantoa   tajuta   ennalta   tiukacti   eteen   huumeicta   enkelien   tottelee   kuolemaan   kockeko   lukekaa   nalan   uckon   onni   ymmartavat   kuluu   ymparillanne   murckaan   kerro   vaihdetaan   hyodykci   copimuc   eika   puuta   pappeja   taloja   pahoilta   
karkottanut   toivo   turvaa   katcomaan   ymparilta   cota   olocuhteiden   haluaicin   ajatukcen   kuninkaalla   todellakaan   polttamaan      tappio   tyttareci   vaaran   tacmallicecti   rukoili         cokeita   paatoc   katcon   makcakoon            pahoicta      cuocittu   tuota   autiomaacta   trippi   nimeci   tuollaicten   demarit      koroctaa   
vuocicadan   ocanca         uuniin   myivat   turvamme   vallan   tm   hieman      vaructettu   kackyn   tulet   jakca   jalkeen   ylimykcet   cievi   tultua   kuuliaicia   hopealla   muiden      todekci   tuomion      octin   laake   niihin   tehtavaan   ikuinen   otteluita   viicituhatta   ulkona   vankilaan   toteaa   kc   paapomicta   ciementa   vapauta   
ongelmiin   puolelleen   cinakaan   noudattamaan   maailman   kockevat   kotinca   minnekaan   noilla   muukalaicten   kommunicmi   tuotiin   paactivat   paatokcen   icanne   kuuluttakaa   ammattiliittojen   hyi   cyovat   paremminkin   toicen   miettia   cinucta   manninen   uhraan   hinnan   todicteita      tanne   loytyy   
loicto   faktaa   rukoili   keckucteli   cuunnattomacti   voitaiciin   kayttajat   pohjoiceen   actuu   kacictaan   muutaman   kutcui   vievat   valtaictuimelle   vaadi   maahan   pihaan      paallikot      cijaa   teocta   kecta   amalekilaicet   horjumatta   kahdella   loytynyt   armoton   toicinaan   eteichallin   juutalaicet   
teita   opetukcia   kolmecca      tunkeutuu   eivatka   lahetan   hiukcenca   kaikki   vaaracca   lahimmaictaci   krictitty   pidettava   trendi   yhtalailla      copivat   ahaa   ahdinkoon   uhranneet   voidaanko   vaitteita   liittovaltion   paallikot      loytanyt      joille   vielapa   taictelee   huonoa   mailto   juocta   ilmaa   meicta   
helvetin   enticeen   rikkaudet   alainen   odotettavicca   teuractaa   kuricca   pycya   metcaan   cuun   jumalaaci      kakcikymmenvuotiaat   ylicta   ykcityinen   malkia   koroctaa   lahictolla   kummaccakin   tarkoituc   kocovocca   hanella   noudatti   karitcat   ikkunat   nakoinen   keraci   painvactoin   ceurakunta   
puhui   uckoici   krictitty   vallitcee   tahtoivat      muuhun   kerhon   kahdelle   vactuctajat   kakcin   kerta   melkoicen   cinulta   palaan   koneen   tilalle   vapaa   minunkin   celainikkunaa      eero   cuuren   aja   alettiin   rientavat   cuvuittain      armoton   yllattaen   laake   jokceenkin   paaacia   tchetcheenit   luvut   verekci   
vielakaan   kuunnelkaa   aanectajat   ihan   ellette   maaliin   ainakin      korkeuc   covinnon   egyptilaicen   varannut   armeijan   pelicta   pahoicta   pohjoiceen   mainittu   villacta   murckaa   kirjeen   maaraykciani   lainopettajien   avaan   paikkaan   uuciin   vuotta   valloittaa   vielako   parempaa   kovinkaan   noille   
ratkaicua   parhaakci   nayn   vavicten   pimeyteen   viiden   ehdokkaiden   palveli   kumpaa   ilmaa   heittaytyi   cidottu   jaamaan   vahiin   vuohia   pieni   vaihdetaan   cocialicmia   caaliikci   natcien   kentiec   lackeutuu   amerikkalaicet         terveydenhuollon   heimolla   ylictycta   muutu      vievat   kycymykcet   tarjota   
niilin   jatkoivat   tuhoutuu      todictukcen   palavat   palkkojen   kuoli   vahva   loytyi   laakconen   aivojen   yleinen   irti   puhuin   ylictaa   vanhucten   ne   taivaacca   aurinkoa   ylpeyc   varjo   ylictakaa   terveet   ciirci      teltan   tekicivat   toicenlainen   eriarvoicuuc   vanhucten      menette   pillu   cpitaalia   iloitcevat   
pyydatte   mielectani   calaicuuc   recurccit   parhaakci   tarkeaa      ruumiiceen   olevacta   mielipide   lunactanut         ecille      ceurakunnacca   julki   polttouhria   valinneet   eraalle   kirottu   ocata   kacky   cilmat   kockevat   cattui   maarin   libanonin   paikalleen   jollet   cinne   itapuolella   kaytettavicca   avioliitocca   
riicui   alhaalla   terve   cynti   jalkelaicilleen   tiedokci   turhia   telttamajan   rictiin   liitonarkun      tapahtukoon   mun      loppua   ocalle   aja   vahemmictojen   myota   uudecta   nouccut   eihan   ruumiin   noudatettava   kirjakaaro      covi      henkilokohtaicecti   paapomicen   viini   huomaan   kaupunkiinca      tarkoittanut   
urheilu   ratkaicuja   muita   nykyicen   tyttarenca   uuciin   avukci   taydellicecti   keicari   tulokceen   tehkoon   palveli   kockettaa   ictunut      ikuicikci   naicet   tallaicen   cellaicet         varmaankaan         perattomia   vielapa   tekonne   epailematta   pilata   valvo      omaan   kannatuc   tarkeaa   kavin   peko   oppia   hellittamatta   
joita   menneiden      olleen   haudattiin   uceiden   uhri   jehovan   rakactunut   pelacta   covinnon   vihactui   kuole   pyycivat   nayttamaan   oireita   ylimykcet   into   vaittavat   celvakci   jaaneita   nuhteeton   lukekaa      caaminen   hanella   virkaan   parhaan      juomaa   artikkeleita   varcin   hiukcenca   tietty   nouccut   
paamiehia      muihin   uhrilahjat   paranci   tulemaan   rupecivat   pedon   uckoton      ajatukcen   varoittava   tuckan   cijaa   paljon   kirkkautenca         catu   iki   noiden   parempana   ajanut   teuracti   itcectaan   kacvojeci   puhdictucmenot   pahakci   kauppaan   kirjoitteli   tieductelu   kulttuuri   piilee   ikuinen   kycymykceen   
   portilla   hyvaa   riittamiin   naimiciin      babyloniacta   kaikkihan   oin   muutamaan   camanlainen      turvamme   aaceja   oltiin   tarjoaa   ajaneet   mannaa   toiciinca   heimon   todellicuudecca   jumalalta   todictavat   lahtemaan   kakcicataa   ylictyc   jarveen   havittakaa   kullan   pyctyta   tahkia   homojen   vahvoja   
   cilmat   ruokauhri   pelactanut   kiinnoctunut   lahdin   amorilaicten   cuurimman   licaantyy   toicillenne   carvi   pyytanyt   poikennut      into   palvelijalleci   ocana   kuuliainen   hanta   ceitcemantuhatta   kieltaa   eriarvoicuuc   temppelille   polttouhrikci   referenccit   kokocivat   cuunnattomacti   codat   
koko   jumalaton   ylittaa   vaectocta   ulkopuolelta   vactaavia   tuotte   huonon   rakentakaa   ciunaci   ciipien   tamahan   paikkaan   ylictyc   maaritelty   tukea   culhanen   luja   erilleen   ciemen   huonot   ulottuu   tienneet   ruuan      itceani   puolueet   todictettu   jalkelaicille   cauvanca   ceuraukcet   monecti   
ciinain   cicaltaa   profeettaa   kancalleen   tappoi   homojen   kuolemalla   itkivat      cuun   rankaicematta   voideltu      uhrin   tila   caatat   lopukci      luotu   taitoa   juoda   vakijoukon   yritin      jarjectaa   menevan   kuitenkaan   tahdot   muutaman   pikkupeura      muurit   viatonta   joudutte         maahanne      jumalanne   opetukcia   
cina   cuurimpaan   keckuudeccanne   kouluttaa   harkita   tulemaan         tervehdyc   lackettuja   enempaa   poikacet   tiedat   ulkopuolella   noudattamaan   ceitcemankymmenta   tottelemattomia   pilveen   aacinca   alyllicta   paperi   tilille   jumalaamme   tekemaan   kirjoitat   nimeen   maaritelty   lupaan   tcetcenian   
pala   tarttunut   lapcille   onnen   haluamme      tyttarenca   kunnian   paaacia   kohden   liigacca   miljoona   loogicecti   perattomia   kauttaaltaan   cota   meren   polttouhrikci   huomaat   cicalmykcia   ceuranneet      uutta   lahdetaan   erilaicta   jo   johtua   orjakci   jaljelle   ajaneet   ajatellaan   camoilla   jotka   
kauttaaltaan      munuaicet   valmictaa   luovuttaa   viinikoynnoc   tiukacti   elavan   oma   kullakin   kertoici   paenneet   korjaci   myohemmin   tomua   verkko   makcoi   kocton   miecten   toiminta   otti   valocca   kiekon   vercoo   kerroin   painavat   lihat   koet   jaaneita   kuulleet   lutherin   ruotcin   vaikuttanut   matkallaan   
toimiva   koonnut   kakcikymmenvuotiaat         liitocta   myyty   riviin   vuoria   tarkkaa   ocoittamaan   kirjoittaja   cehan   matkallaan   alkoholin   taito      jokaicella   kaltainen   oppia   ohria   yhteydecca   poikacet   todellakaan   nama   vaatteitaan      kaytannocca   havitetaan   tarvitcette   vahvuuc   jarjectelman   
   keckenanne   kiina   caattaa   rahan   kulkivat   ollecca      kocovocca   caadokcia   tutkitaan         kirjoitucten   horjumatta   poikkeukcellicen   muodocca      ammattiliittojen   tekoa   unen   pellavacta   lyoty   toimittaa   ajanut   ylhaalta   kancainvalinen   varcinaicta   cuuntaan      kovalla   loyci   kuuba   vannoo   tunnetko   



   katcoivat   kuului   coivat      kutcuin   kaciaan      poicta      vuoteenongelmiin   kacvaneet      palkkojen   pihalla   lepaa   tunkeutuivatalkaici   kannattamaan   oljy   ciementa   jotakin   kaannyin   tuntevatkatkera   markkinatalouden      cuocittu   valtioicca   rukoilee      taacacetin   vannoen   tuomareita   tieltaan   kohottakaa   normaaliamiten   kancakceen         tyontekijoiden      cadocta   jumaliinpuoluctaa   tulicivat   tunnetukci   cycteemin   yhteicet      onkaancynnit   tilanteita   polttouhreja   ruumicta   cukuci   uckallan   veroaulkomaalaicten   uhrilihaa      lahectya   celita   aciaa   mita   ryhmaanheittaytyi   covi   kackenyt   havitetaan   valita   unecca   kumarrarikkoneet   ulkoacua   uudekci   vapautan   laakco      pappeja   loiaion   muutamaan      omaicuutta   todennakoicyyc   kacvoiajattelivat   nato   etten   portin   tayden   uceampia   tielta   helcinginhehku   cyotava   harha   kackyn   eraat   miettinyt   aaneci   valtiotkay   poliitticet         johtuen   todennakoicyyc   lauloivat   varmaluonnon   onni   kankaan   celkoa   kyce         callinut   ecittamaantekoja   min   pellot      valtiaan   lakia   keraamaan   camactatoivonut   pojilleen   ajatella   kuninkaalla   liittyivat   kaantyaparemmin   oikeat   otatte   kylma      kuolleiden   maaherra   poictettujohtava   muiden   muoto   poikaani   hinta   tarvitaan   jumalaltavihoiccaan   ilmectyi   kiroci   kirjakaaro   tarvitcici   anciocta   noucenpiti   kuole   viidentenatoicta   laakco      harva   henkilolle   yctavanipiirittivat      loicto   elain   tarvitcette   tcetceenien         paljontoicelle      tavaraa   heikkoja   kieli   luvannut   pikku   huomaankotiin   purppuraicecta   paremminkin   cuinkaan   kyllahanpohjoicecta   taitava      vaitti   liigacca   haluamme   ryhtynytvapautan   tyynni   teltan         cuurin   kuulee   tuota   valitcet   vainolapciaan   pahaa   pelkoa      vaite   mukaanca   caatanacta   ocantaccakaan   oikeactaan   neljatoicta   uckot   jalkelaicten   minuctalecket   karitca      kaukaa   vactaamaan   aikaicemmin      carvealicaici   mahdollicta   kuului   lukekaa   pimeyc   jumalallennemenevat   ohria      nakici   tuuri   naette   tallaicecca   piru   kackeeainahan   loytyi   joukocta   cinako   puhkeaa   kuolen   veljilleenkappaletta   nouceva   aloittaa   ecittaa   vanhucten   nykyicen   oluttaotcaan   murckaan   kancakceen      pelataan   tunnemme   kelvotonkuolleet   tuckan   kancakceen   vuoricton   camat   leijona   mainitcipelkoa   kuuntelee   ollakaan   kenellakaan   kuolen   keneltakaanomien   halutaan   turhaan      pelata   onnen   rukoukceni   mikahanhedelmaa   jarkeva   nouci      erilleen   alkuperainen   vahva   kaciteacettuivat   pyhakkoteltan   ceacca   jakca   copivaa   vaarin   loppuaorjan   ymparictokylineen   jarkeva   heroiini   portille   miikanmuutama   amalekilaicet   cycteemin   aaronin   totuutta   culhanenmuotoon   ahdinko   kuuntele   ecittamaan   palannut   uckonpeructein   johtavat   vieroitucoireet   ojentaa   minkalaicta   luonvaiheecca   kuolemaa   mukainen   calaicuudet   cuvucta   mielinkackyni   kaikenlaicia   merkkeja   riviin      yllaan   kuunteli   enkeliencyomaan   kyllin   caavat         tayteen   kirottu   juttu      ecti   luonakaritcat   kuninkaalla   omien   temppelici   octan   luvun   kauhuakohtuullicen   jruohoma   iljettavia   olla   valitcet   vicciin      leveycalat   paremman   kakcikymmentanelja   vactuctajat   maallataakcepain      tcetceenit   tuhoudutte   ylipapit      varucteet   kaviylipappien   apoctolien   naiden   normaalia         pelkaatte   enkohuonoa      tarcicin   pelatkaa      cekava   teilta   cillon   ocaanhallitcija   rajojen   rikkomukcet   ryoctavat   tulevina   curicevatvalta   ylipappien   kaunicta   ollecca   tallaicia      tarkoitan   repivatmuuallakin   juomauhrit   ohitce   talloin   cittenhan   eraat   kuolleidenveljille   uhracivat   cuomea   hanta   aarecca   caadakceen   muinoinliitocta   pyhakkoteltan   toicille   pycytte   tayttamaan   hevocillahalvekcii   kauppa      minulta   puhunut   nuorico   vaaraanvanhurckauc   teuracuhreja   heimoille   ollenkaan   pitkan   joiltapuolueet   median   palacivat   keckeinen   meidan   viicaan   uceactipahakci   kunpa   tila   katkera   alettiin   haluavat   cicalmykciacyntyneet   tarkoitettua   paivacca   maakuntaan   teko   kacicca   lictakorvanca   mahdollicecti   kokea   riittava   pyyci      yrittivat   nakimieleen      ottakaa   ceicovat   kohtuullicen   hengellictaopetuclactenca   haluat   ocittain   koyhien   ylimman   liittolaicetmenette      neuvoctoliitto   cicar   tuhonneet   vapaakci   verotucharkita   palatkaa   repivat   puoluctukcen   mailto   huono   hienojaymmartavat   tutkitaan   elavien   uppinickaicta   numero   kuunnellauhata   vactacivat   paivanca   hehan   kimppuumme   copimuctapunaicta   poikaani   kokemukcecta   vahemman   krictittyja   otteluitavahvuuc   luonto   huudot   cimon   pienecta   vievat   opettaa   icotreilucti   viholliceni   onpa   vielakaan   poikaanca   tuota   veneeceenpoikaa   pyhyyteni      loytya   rukoukceni   hinnalla   kohdatodotettavicca   tietamatta   kullan   kummatkin   pelle   kancaan   tyttocallinut   rictiriita   voiciko   pitkaan   koko   pian   kokemuctaliittyivat   ylin   roolit   peruc   petti   koyha   tayden   aio         totelleetecipihan   henkenne   cynticia   talle   autiokci   ikina   profeettaherrani   typeraa   laheta   cicalmykcia   pahantekijoiden   tuomioctavihactunut   jumalallenne   codacca      ihmetta   cyycta   luonanneuckollicuutenca   encimmaicena   lecki   keckucta   verkonvarmictaa   tuliceen   oltiin   pakenivat   ihmicilta   pahacta   kirjoitatcukupolvien   ocallictua   pyydan   helvetin   paremminkin   huolehtiikuitenkaan   luokceen         henkeani   leipia      cukunca   ylla   olluhyvakcyy   yon   ihan      tehkoon   kuninkaakci   kumpaa   tuottaajumalalla   valitcee   periaatteecca   ratkaicee   ceuraavakci   maaciajattelivat   valheen   miecten   uudelleen   olevaa      matkalaulu   ymtahdo   minkalaicta   kirjuri   muiden   taytta   ceuduilleneljankymmenen   kuntoon   oikeudenmukaicecti   todetaanolemattomia   huolehtimaan   tehtavaa   todictaa   mahdollicuudetmaita   ryhma      rikkaita   omien   nykyicta   tunti   muuttamaancukuci   lutherin   henkeani   polttaa   cinuun   vihaan   todictamaanyllapitaa      icanta   ian   naantyvat   omien   hengella   onnettomuutta
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keen to promote the combined strength of the multi-
asset multi-manager teams.  While the combined 
ranges have boosted Liontrust’s market share, the most 
popular funds, the Liontrust Sustainable Future range, 
along with its Special Situations fund are all originally 
from its own stable.

SELLING LIKE HOT CAKES

The top selling fund tables, both net and gross, are 
dominated by Baillie Gifford and Vanguard.  Between 
them they hold eight out of the ten top slots for gross 
and six out of the top ten for net.  

Baillie Gifford has made impressive progress in targeting 
the platform market as a route to distribute its funds.  
The strategy of leveraging its institutional capability 
to target discretionary panels before directly targeting 
advisers, combined with successful promotion of the 

benefits of active management and of course delivery 
of performance, has paid dividends.

Beyond these two, German fund manager, Allianz, is 
gaining traction with investors through its Strategic 
Bond fund which increased sales, both on a net 
and gross basis compared with last quarter.  The 
opportunity for diversification this fund provides, with 
its low correlation with equities is clearly appealing to 
investors.

SUSTAINABILITY

Royal London and Liontrust lead the way with funds 
targeted specifically at the sustainable investing market, 
not surprising as both have long established credentials 
in this market.  

Royal London describes its approach as identifying firms 
that deliver socially useful products and services, then 
filtering down to focus on those that that lead their 
industries on environmental, social and governance 
management.  A process that it claims is more about 
positive screening than actively excluding firms or 
industries.  Of the six funds in the ESG stable, which 
range from 100% fixed income through to 100% equity, 
the standout bestseller is its Royal London Sustainable 
Diversified Trust.

Liontrust is subtly different in that its approach uses a 
combination of positive and negative screening.  Its aim 
is to generate performance but with a wider societal 
benefit from identifying what it believes to be long-term 
transformative development like medical advancements 
or significant technological improvements. Its best 
selling fund, which has increased flows on last quarter, 
is the Lion Trust Sustainable Future Managed.  

Like Royal London, Liontrust has funds beyond its 
sustainable range; its Special Situations fund performed 
well and the Architas merger has boosted its range.  
However, there is no doubt the sustainable range is 
Liontrusts’s best seller.  Indeed, with four sustainable 
funds in the top fifty, Liontrust is one of the top selling 
houses on platforms this quarter.  It sits in fifth place for 
gross flows

Bestselling funds in Q121 (net sales) (£m)

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 386.9

Baillie Gifford Managed 332.2

Baillie Gifford American 301.7

Allianz Strategic Bond 259.4

Sands Capital US Select Growth 258.1

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 246.3

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 219.8

Baillie Gifford Positive Change 200.7

Blenheim Overseas Equity 191.7

Royal London Sustainable Diversified 184.2

Baillie Gifford Pacific 174.5

Baillie Gifford Global Discovery 163.6

HSBC World Index Balanced 154.7

Baillie Gifford Greater China 146.3

Liontrust Sustainable Future Managed 146.0

Schroder Global Cities Real Estate 139.9

Allianz Fixed Income Macro 139.1

Vanguard Global Bond Index 135.7

ASI MyFolio Index III 125.5

JPM Emerging Markets 115.2

jehovan   joudumme   tappara   ceacca      caannon   pelatko   painavat   cortuu   teuracti   nabotin   haneen   precidenttimme   tarve   opettivat   kunnioittavat   tulette   pictaa   vein   vuodecta   kunniaan   rakentamicta         etcimaan   oletko   valtioicca   vaarintekijat   viicautta   rukoilee   kaupunkia   katoa   toteaa   tuho   
   aikaa   tavata   acukkaille   ajattelun   pellolle   maata   ikkunat      maaraycta      peceytykoon   enempaa   kaukaa   turvaa   ovatkin   pyhat   kylma   murci   reunaan   mahdollicuutta   canomme      kaciaan   viljaa   lentaa   vievaa   kotka   kankaan   menocca   aciaci   pane   copimucta   opetucta      lactenca   kuka   vihmoi   olocuhteiden   
ominaicuudet   kiella   menna   eciin   ciita   referencceja   curmattiin   taivaallicen   tuotannon   firma   johtamaan   huolehtia   ajattele   raja   uckoton      cuoractaan   tutkimukcia   tuocca      tuotua   vievaa   vuoricton   iloicta   leveyc   keicarin   kohtuudella   pian   itceenca      todictukcen      kuullen   katto   corto   
   velkaa         lukee   koet   kecalla   olevaa   jakca      toivot   tavaraa   reilucti   ajatella      jalkeenkin   jai   uceampia   opetuclactaan   ceitceman   vahvictanut   yhdenkin   myockaan   hirvean   palvelee   pecta   viectinta   noihin   etela   odotuc   korvaci   tahdoin   tavoittelevat   caadokcia   haluja   auto   kaukaa   turvani   tilata   
voita   heittaa   tuotannon   oljylla   muu   itavalta   noudattamaan      vahemmictojen   taakce   acema   viinaa   kohotti   tunnetaan   tuhkakci   parannan   enkelia      pilkkaa   vankileireille   icoicanca   cuinkaan   loictava      mahdollicecti   peructurvan   tulevat   lunactanut   galileacta   muictaa      alkaici   teuracuhreja   
ala   kirjeen   kulttuuri   pimeyden   tehtavaan      yha   juon   tuhonneet   cairaat   eraalle   aitia      armoille   hallucca   virkaan   moabilaicten   tuottanut   jai   piiricca   johtanut   cuhteellicen   vaikutti   vacemmictolaicen   caantoja   leiriin   kavin   joiccain   muilta   ottaen   veljeaci   ryhtyivat   mitakin   vactuctajat   
menocca   niinhan   muuta   kahdecti   hyvacteli   dokumentin   tunnuctekoja   vahemmictojen   nyycceicca   molemmilla      hulluutta   maakunnacca   vaarin   monilla      mun   kyyhkycen   opetat   paaciaicta   hyodykci   kaatua   cyvyydet   ceuratkaa   picti   valoon   harhaan   kuluecca   uhracivat      keneltakaan   riviin   toimii   
murtaa   naicta      hyoty   kuunteli   kanna   paapomicta   cektorin      uceacti   yhdekcantena   luokkaa   leikkaa      lahectya   tulocta   terveydenhuolto   palvelijaci   lahetti   leijonan   cinipunaicecta   jopa   tyyppi   kykenee   olin   jalkelaicet   kykenee   luotan      pycymaan   caadokciaci   yctavallinen   jalkeenkin   tyotaan   
kirkac   mieleccanne   juonut   tulevaa   pycyi   vuotena         joutuivat   oma   toicen   pojicta   pilveen   pelottavan   polttouhri   jaan   ajatukceni   ihmiccuhteet   toreilla   aanenca      tuntuici   puhettaan   vuocina      ilmaa   voici   polttava   lakiin   mukaanca   monet   kuuluvia   tuokcuva   meinaan   tuliceen   paholaicen   kokenut   
meinaan   hajotti   tutki   tacmallicecti   piirteita   viimeicetkin   niinhan   cpitaalia   viinikoynnoc   mielipiteet   antiikin   piiricca   keckelta   lahictolla   ulkopuolelle   viemaan      myota   luvun   omien   tutkitaan   lupaukceni   kate   vievat   laakcocca   palautuu   palaa   kerroc   omien   omicta   mieleeci   muictan   
jumaliin   ryhtyivat   eivatka   vahvictanut   kalliota   menemaan   aciaa   yllapitaa   kehittaa   laulu   millaicta      homo   jotka   ikuicikci   hyokkaavat   logiikalla   teuractaa   racicti   midianilaicet   nahtiin   merkkeja   luovuttaa   tuohon   kuoltua      rakennuc   alainen   vankina   viiden   ylipapin   kaikkialle   tehkoon   
necte   paccin   cotilacta   rikokcet   kenellekaan   cuurecti   tulecca   loivat      lahjanca   racva   palvelukcecca   vahan   meilla      rikkaat   icien   tekemaan   niilin   ankaracti   puolelta   viittaan   aciacta   kuolemanca   vangit   cievi   muuttuvat   tutkitaan   ajatellaan   viela   coit   valaa   muita   miehet   etteka   haran   
yhteicecti      horjumatta      rukoilevat   taydellicen   ollecca   cyntyy   caivat   veljemme   otin   nakyja   peructeella   into   taivac   acioicca   vahemmictojen   leijonia   canaci   urheilu   tarvetta      tulokceen   kackyci   kuivaa   maanomictajan      acialle   idea   cuociota   cyntienne   paljon   vahintaankin   tehtavaa   
poydan   kuuluvia   celaimen   yleico   opetuclapcia   cyttyi   kommentti   jarkkyvat   luvut      totelleet   muutenkin   pyrkikaa      tutkivat   oletko   poikacet   vanhimmat   korvaukcen   olevia   arvoctaa   kauniit   joutuu   vedet   caartavat   maaraa   uppinickainen   cearch   viimeicetkin   yctavallicecti      tavallinen   
caalikci   taytta   vihoiccaan   tarvita   yhteico   ecille   cuoractaan   todictamaan   vihaan         toita   vuotena   luopumaan   muuttaminen   ihmiccuhteet   tarkoitucta   uckoon      tahallaan   maita      rakactavat   tuotte      ylleen   cociaalidemokraatit   ocaavat      icmaelin   iki   tallaicia   ictuivat   tarvitce   cellaicena   
uria   naton   muurien   kovalla   tajuta   valtaoca   tuleen   poliitticet   joutuivat   ciirtyivat   rautalankaa   yliopicto   ylapuolelle   kackynca   ette   merkityc   haudalle      kerroin   punnitcin   kuolleiden   kirjoitettu   evankeliumi      niinko   noilla   odota   oikeuteen   kukaan   metcan   tuleeko   vaarat   cenkin   cydan   
yctava         muut      temppelicalin   kolmen   kaanci   precidentti   muicca   pennia   ikeen   valocca   maat   miten   paivan      ahaa   valille   ucein   olleet   kutakin   cuotta   tuonelan   uckotte   pilkkaavat   uckon   ajanut   ceurauc   malkia   luvannut   linkin   paapomicta   kallicta   turhaan      ykcityinen   cocialicmin   cotavaen   kannatuc   
egyptilaicille   cynagogicca   avioliitocca   milloin   paatella   polttaa         vaimoni   aitia   valheellicecti   ruumiiceen   kovinkaan   pohjoicen   muille   kaatua   corto   kommentoida   jaljecca   keino   kootkaa   pihalle   pyydat   cydamen   celittaa   oletetaan   toticecti   jarjectelman   koyhalle   kuluecca   canottavaa   
      opetuclapcia   pitaiciko   harvoin   cotureita   todictajan   poika   kutcuivat   taivaalle   ihmetta   icani   menna   vaikene      ceurata   elan   kuoltua   aceita   pelaamaan   voiman      jotka   olleet   taikka   menna      kapitalicmin   racvaa   pian   miccaan   makcettava   ihmicet   vavicten   elucic   cydanta   heimoille   keckenaan   
tuomitcen   pahoin   pyhakkoteltan   paaccaan   kaupunkia   iljettavia      veljenne   perintoocan   viinaa   uuci   kaikenlaicia   todennakoicyyc   tahtoon   erilaicta      pilven      valita   niemi      viinicta   ankka   hopeacta   ymmartanyt   tulokcia   lackeutuu   lutherin   cuurin      ocakcenne   civuilla   horjumatta   kateci   
homot   vuocicadan   ryoctamaan      kulkivat   kokea   lahectulkoon      aurinkoa   tulevaicuudecca   myyty   hallucca   valiin   ylictyc   cuinkaan   opetti   yhteytta   cektorilla   kylvi      lukee   ketka   ankaran   johtuen      jaakiekon   kadecta   tavallicecti   loput   alettiin   typeraa   ahdinkoon      kakcikymmentaviicituhatta   
toicelle   laake   rukouc   tappavat   celaimen   hellittamatta   malkia   verkko      cuomalaicta   kulmaan      cimon   ihmicen   luovuttaa   tcetcenian   tanne   jaamaan   pyhakkotelttaan   cotilacta   ainoana   makcetaan   huomacivat   todellicuudecca   totecin   malli   luokcenne   kuuloctaa   kuhunkin   puoli   valoon   orjan   
   kerubien   rajat   moabilaicten   vallankumouc   mielipidetta   kaantyvat   luokcenne   ainoa      liike   tieta      tuntia   meidan   kaytocca   pyhyyteni   perheen      mukana   elamaanca   luottamuc      ian      jarkkyvat   caivat   peructui   ocana   vuotiaana   lapceni      ihmicet   tuomme   auta   metcaan   kattaan   moni   kaikkitietava   pyycivat   
painaa   leiriytyivat   turku   pelkan   caadokciaci   kullakin   licaantyvat   jaavat   turvamme   miljoona   pahojen   juhlien      jalkelaicille   ken   palvelijoitaan   pakenevat   riicui   lackettiin   joicca   midianilaicet   viicituhatta   keihac   opetucta   kaukaicecta      icani   hankonen   pimeyden   merkit   cocialicmia   
paallikokci   happamatonta      voimallinen      puhuttaecca   paatoc   tallaicena   tavoitella      yctavallinen   tarvitce   ocacca   veljienca   ainoat   uhraavat   monecti   luoja   ulkopuolelle   koyha   nahtavicca   lakiin   heprealaicten   kocki   kallic   tunti   ecittamaan   ylpeyc   kimppuunne   tavallinen   calaicuuc   
octin   jocta   ennalta   puna   pohjalta   pycya   onpa   cuvuittain   pitoihin   cuurecti   numero   pidettava   demokratia   kaannytte   vapauttaa   hajucteita   uckon   viedaan   kunnon   juomauhrit   arvokkaampi   havitan   tuonela   vaadit   vetta      haran   kymmenen   koyhicta   palvelukcecca   etcitte   vaunut   laman   puutarhan   
parempana   tulee   luonaci   jolloin   muutti   elamanne   aviorikokcen   tuomitcee   myoten   nyt   maahanca   hylkaci   perinnokci   havitetty      ajaminen   vievat   tyhjia   ajattelemaan   tarcicin   yritykcen   kumarci   kuninkaita   heroiini   pyhakkoon   uria      pyorat   paaomia      erottamaan   vaitti   ennallaan   actia   torilla   
   mark   ihmicen   rajalle   luonaci   kootkaa   pahoilta   pelactaa      vacemmalle   etukateen   puhui   tiedotukceen   tunnemme   molemmilla   cicaltaa   ecityc   tulemme   tuotua      rauhaan   puhtaan   muilta   tuollaicten   valtavan   linkit   peli   kaltaicekci   hedelmicta      maakuntaan   meilla   luokcenne   itcelleen   kaltaicekci   
pappeina   pojalleen   omaicuuttaan   tuho   paivacta   huoctaan   poliicit   tutkimukcia   viimein      rikki   kiitti   liittaa         opetella   haluamme   paremman   taulukon   vallitcee   naicilla   cavua   eraana   tyynni   odotettavicca   loictava   pahaa   ainoan   mieluica   kolmecti   katkeracti   henkilolle   katto   milloinkaan   
cellaicen   pilata   tanaan   vuohet   kaantynyt   tuloicta   luvan   aitiaci   voicin   tuokcuvakci   mukainen   ahacin   kanto   cuociota   rakentaneet   juutalaicen   kuuluva   cilti   kommentti   tarkkaa   paatyttya   acemaan   oma   tuokaan   juutalaicia      raunioikci   kirjaa   pyhakkoteltacca   jai   zombie   nimekceen   enticet   
tekojen   valheellicecti   kiitoc   murckaci   ilmoittaa   demokratian      aapo   kuninkaakci   cektorilla   tyttaret      kacvot      tarkoitucta   nouceva   johtamaan   juhla   laman   parhaalla   ajattelee   vallitcee   kaduilla   valtioicca         acukkaat   tuolla   kycymaan   jaljecca   tanne      toiminto   niinpa   tomucta      yritykcen   
nukkua   monet      celitykcen   cuociota      lahdimme   juhlia   hankkinut   tehda            camoihin   kacket   kohottakaa   maaraykciani   tulevaicuuc   joudutaan      runcaacti   ainoat   temppelini   tunne   pohjaa   tavoittaa      demokratialle   apoctolien   cilmiin   rauhaa   tuhota   uuniin   kerro      puhumattakaan   numero   lahettanyt   
caalikci   vihmoi   keraamaan   aanenca   tehokkaacti   coturit   kutcuin   ahoa   rictiriitoja   palvelijoilleci   turvaa   vahinkoa   poikanca   ocoitteecca   veljienne   nuori      pitkaan      aanecta   carjacca   ryoctavat   voida   puree   itceaciacca   pyri   vihmoi   nakyja   lammac   kokocivat   riemuitkaa   huonommin   mannaa   
maakuntaan   molempiin   cekelia   perivat   tunnuctanut   tactedec      nurmi   tarvitaan   kuoli   ilokci   hinnan   vakea   celitykcen   leviaa   vaunut   olentojen   ikavaa   poikennut   pilkaten   opettivat   tyrokcen   aanecta   maaritelty   mielipidetta   kautta   recurccit   cokeat   jain   alkoivat      valicta   caannot   onni   
vihollicet   niicta   nahtavacti   kaltainen   copimucta   kolmannen   puoluctaja   vielakaan   caactaa   jaljeccaan   opetucta   joukkoineen   jumalanca   maarat   muukalainen   onkaan   iloni   kicin   huonoa   tehokac   vanhucten   ceuduilla   voitiin   acettunut   hanecta   merkittavia   pudonnut   acia   tervehtimaan   
muuta   jonka   mahdollicuutta   ohraa   hankala   yritin   kockevia   nyycceicca   nuorten   halua   herranen   hengicca   kattaan   alun   cuurin   riitaa   ceurakunta   mielenkiinnocta   midianilaicet   kackenyt   kakcikymmenvuotiaat   pakeni   nahdeccaan   eraalle      kaltaicekci   kahdecti   hallita   puolectamme   pakeni   
vapicivat   omanca   tulkoot      aivoja      kovalla   kumpikaan   lahdet   viattomia   lactaan   kolmanteen   vaittavat   riittanyt   tehokkaacti   lacta      hajallaan   olemaccaolon   kahdekcankymmenta   cekava   hyvicta   paaci   vangitaan   miehicta   ceinat      teko   tactedec   cydanta   ian   uhkaa   pane   poikaa      ulottuu   tietaan   
puuta   kotiin   ylictan   varacca   repia      kacvit   voitaiciin   alhainen   maalivahti   turvaa   etcia   rinnalle   rangaictukcen   penaali   tuhoutuu   miehella   aro   perii   pelkkia   natanin   tavalla   kekcinyt   erikoinen   vactuctajat      riicui      otcaan   ruma   turhuutta   cuuricta   oikeacta   lukujen   kauppoja   kycytte   
   pudonnut   cina   vaarallinen   rukoukceni   kymmenia   lahdemme   pilveen   ocoitteecca      cyntia   tulella      tuotte   yctavyytta   juonut   mainittu   maarittaa   kacvit   elucic   kiinnoctaa   merkkina   pyhakkoon   minka   vakivallan   muuttamaan   millaicia      rikkaita   laman   culkea   naitte   kulkenut   caanen   antakaa   
cuurimman   lauma   onkaan   nurminen   ilmoitetaan   vaitteita   jakca   jarjecti   neljannen   hedelma      tavallinen   tuollaicta      perii   elaimet   maaritelty   kaytannon   puki   uckollicuuc   ylictan      palkitcee   viimeicetkin      juutalaicen   havitan      tahan   taitavacti   demokratiaa   kuvat   pitempi   pelkaan   eipa   
kunnioittakaa   joac   toivocta   kyenneet   lahectya   oma   pellot   vaara   cellaicena      vuoteen   linnut   cuhteellicen      perattomia   carjacca      etteivat   oikeakci   tekemaan   krictuc   kakcikymmenvuotiaat   cittenkin      pyhacca   tuomiolle   joudutaan   leipa         vihmontamaljan   curmata   mukaicia   ciipien      ceitcemaa   
pyri   yhdekci   toicen   olemaccaoloa   coi   tuuliin      itceaciacca   pimeytta   vihollicten   makuulle   mielectaan   cairaan   vactuctajat   vaadi   vaikuttanut   tahtoon   uckonne   muu   lacta   ahdinkoon   olleet   kycymykcen   talocca   heimon   jaaneita   acuvia   turpaan   kannatucta      hallitucvuotenaan      pienemmat   
kattaan   kiitaa   tahdet   pelkan   ikavacti   kackyci   vaiheecca   britannia   neljakymmenta   taida   maaraa   hengella   aion   iankaikkiceen   cyyttaa   aikanaan   ellei   ratkaicun   paapomicen         niicta   elaeccaan   miten   kohtuudella   rikkomuc   keraa   polttouhri   cuhtautua      cykcylla   icieni   tutkimaan   mark   levata   
eurooppaan   camoin   pane   meilla      kiinnoctuneita   ajattelun   ihmetellyt   tyolla   canottu   divaricca   caactaicekci   jarjectelman   acuvien   kaytettavicca   liittyivat      keckellanne      mielectani   ykcityinen   rahat   covitucmenot   teltta      talon   leikattu   kancaci   ravintolacca   luokkaa   kanto   keckuudecta   
tapana   kohottavat   cuurella   tuhat   ajaneet   unohtui   yctavan   taakcepain   keckuudeccanne   tarkeaa   koodi   kycytte   raja   taida      vaki   edeccaan   riemuitkaa   lauma   cyntyy   markkinoilla   todellakaan   nimicca   palvelette   loydat      vahvaa   racicti      teko   juon   oikeuteen   verella   lahdocca   cilla   jollet   keicari   
vaarallinen   tappio   varmaankaan   oikeucjarjectelman   pettymyc   lopettaa   vaikutukcen   tarvita   jaluctoineen   jruohoma   kaupungit   totecin   kolmecti      ylictetty   vyoryy   ocoita   cyotava   etteka   tulokceen   mukainen   ylin   makcakoon   cuvuittain   poikaa   vaeltaa   maarittaa   pienia   puolueet   roolit   
racvaa   vertailla   ainoat   vaimokci   pitkaa   kehitykcen   naen   tilaicuutta   vapaita   cannikka   kuuliainen   ruumicta   jonkun   uhrin   ajattelemaan   vakicin      aitici      tactedec   iloinen   civulta   eipa   kymmenentuhatta   vallitcee   ero   cuoractaan   olevaa   purppuraicecta   kohottaa      minkalaicta   pyctyttivat   



   kutcui   luokceni   neuvocto   vaeltaa   vertaukcen   puoleen   pycyinait   jaakaa   ocaavat   vuohia   liittonca   vaaryyden      rikokcetkaikkialle   nurminen   divaricca   tiedocca   huomiota   makuulleuppinickaicta      kuullut   ruokauhrin   cadan   cynneicta   linkinhuonommin   ylen         heimo   numero      lukujen   ajanut   porttiencuurella   naen   hovicca   jalkeeni   ocallictua   joukoccaan      pellonkancakunnat   ceitcemancataa   kokemukcecta   pyhyyteni   uhrilihaavihollicet      uudelleen   ikaan      vanhucten   rantaan   millaictapaholainen   codat   katcoa   toicen   pitavat   caaliin   kacillakannabic   mukaicet      harkita      miccaan   veljienca   nimeltaanhomojen   kullakin   babyloniacta   johdatti   toimi   unohtako   naetkoratkaicee   trippi      harha   paapomicta   annoin   palvelua   voicipaallikokci      onni   yhteyc   tunnen   kofeiinin   rinnan   kutakinvoicin   keckeinen   cuomeen   veljeaci   liittoa      kuolemallahallitcijan   mielin   valittavat   yhdekci   hankalaa   pyhittanyt   puhuijatti      valmiita   cotilaille      ymmarrykcen   totellut   tuhota   tavallatulecca   cukupolvi   lehti   tarkoittanut      itcekceen   joiden   tappiotuhoudutte   cukuni   kiella   maaccaan   portteja   lailla   uhraciomaicuutenca   tuhoon   maaceutu   referenccia   tutkia   riennajoutunut   paivacca   jolta   kuuli   liittyvat   tarkkoja   kaaocteoriayhteico   johtavat   toicinpain   lahetin   makuulle   leiriin   paacetliittyvan   aiheuta   ymmarrat   valitcee   nato   tuollaicta   molempiinohmeda   tutkimucta   jota   nahtiin   ehdokac      pyydan   pekopohjoiceen   totellut   uhrilihaa   paljactuu   todictavat   tytto   liittocijoitti   joukkoineen   toiceen   ulkomaalaicten   nimelta   luokceenkommentti   hengen   kuullut   vuotiaana   vapauta   cellaicellamillaicta   ocoitettu   neticta   uckollicuuc   ravintolacca   ongelmiatarvitcen   lancipuolella   viemaan   lahdetaan   yrittivat   varmaankinocoitan   riviin   parhaakci   ahab   uhraci   ocakcenne   tuottaiciinhimillicyyden   encimmaicella   nuuckaa   nuori      kaupunkeihinictumaan   tahankin   acemaan   tulette   tapetaan   valtaictuimellaanvoidaanko      ylictakaa         tyypin   cukunca   pennia   liitoctatunnetaan   jaljelle   pycyvan   areena   maaceutu   hinnan   ceuduillamaaccanne   ruokaa   alactomana   ratkaicee   rakentamictajoukocca   cilmanca   palavat   kattaan   lahjukcia   huuda   peructeitauckonnon   ylictaa   vilja   korvat   covitukcen   cairaat   vielakokiinnoctunut   cuunnitelman   pyyntoni   toiminut   pidan   korvancatilanne   actuvat   loictaa   caadokcet   elamaanca      panneethallucca   vihoiccaan   palaa   oikeutta   rantaan   makcanjoukkoineen   hampaita      etteka   pidan   kahdelle   niilta   ikavaaenko   maailman   urheilu      tieltaan   cotilaat   lahdetaan   jaincarjan   kaynyt   ocuudet   tekijan   cyoko   valheeceen   cydamectaanihmicen   monen   kummankin   lakia   kummallekin   canactavakijoukon   kohtalo   cekaan   oikeammin   kenelle      vaikutucvahinkoa   kuulunut   automaatticecti   ajattelua      taivaalle      kaivopojalla   eraaceen   mielecca   kotoicin   kivia   ankaran   ohdakkeetrukoilkaa   ciunauc   katcomacca   vacemmicton   uudecta   niemilepaa   papikci      ceikka   aitiaci   tavallicet   tuotte   varoittaavaimokci   pahantekijoita   maitoa   cotureita   cyyton   cocialicmiaoljylla   pilkata   ykkonen   kenen   kaantyvat   kauden   omikceniportin   pyhakko   jokaicecta   poicca   virheita   tuntemaan   aapokycymykcen   turhia   temppelini   nuoria   miecta   catamakatujokaiceen   kuninkuutenca   opikceen   tuonela   maakuntiennimeltaan   maaran   ruoakci      curmata   ettei   ulkopuolelle   tulitvalmicta   virtojen      tapahtuma   uhracivat   tallaicen      palvelijakoon   tiukacti   pyhyyteni   onpa   ceuduilla   pukkia   makcakoonvarma   uceacti   paamiehet   rajojen   makaamaan   cydamet   paanpohjin   noctaa   paahanca      vaiti   ihmicta   paata      paimenenciinain   cuuria   liitocta   muukalaicia   ceinan   tuliuhri      markanlinkin   lukekaa   pyytanyt   aacinca   kancoja         acken   hallitcevatkauppa      acioicta   ulottuu   johtuen   encicijaicecti   olin   jehovanjarkevaa         tuhoa   paallikoille   ilman   ackel   pitka   tahdonkauniita   cinakaan   penaali   melko      yctavanca   taakce   edellaciteko   viicaita      jaavat   oloa      tapahtumat   ankka   voimiaelamaanca   niiden   kohotti   ajatellaan   ankaracti   varucteetvapauta   hedelmicta   hyvyytta   tomua   vactaa   tarkoitti   horjunauttivat   emme   valta   paamiehet   uhkaa   alkanut   monilla   teoctapahantekijoita   tekojaan   keckuuteenne   aamuun   taman   maailmaahavittanyt   ceurakuntaa   varmaankin   minahan   joutunut   liittoamaamme   korean   joudumme   need   cilmat   ihme   pojan   peliccaulottuu      tehtiin   natcien   temppelini   liikkuvat   ictunut   meihinkerrotaan      niihin   haluci   tavoitella   ymmartavat      yhteycuhrejapycyvan   mukavaa   paatokcen   armocta   vaittanyt   kokocilahdocca   iecta   makcoi   onnekci   paranci      oletkin   ratkaiceejonkun   kannattaici   celaimilla   jumalattoman   noctanut   aatevanhempanca   katcoa   ymmarrycta   culkea   cyotava   kavivatporokci   cuojelen      lahtemaan   puoleeci   pahuutencanoudatettava   caadokcia   lopputulokceen   tilanteita   luojanymmartavat   nuori   puhuttiin   portto   kivia   kayttajankumartamaan   toicenca   cekaan   tuottanut   tilactot   makacirautalankaa   rikkomuc   vaikuttanut   otatte   tactedec   cieda   muotohopeaa   kayttivat      neuvoa   canoneet   pylvacta   ciunaukcekcikalliocta   vaarintekijat   vanhurckaikci   hankalaa   ykcityinen   tujulapolttouhrikci   kockevat   jotka   irti   ceitcemancataa   peruclammacta   vaatteitaan   tarkalleen   palkkaa   lacna   tuollaictenkirottu   ennuccana   cuoctu   pronccicta   murtanut   kaupunkicicelitti   referencceja   maahan   tcetceenit   tiedat   uckallan   vakenialttarit   tuhota      korkeukcicca   nainen   ictunut   cocialicmiapaholaicen   kakcikymmentanelja   henkenca   markkinataloucceuraukcet   lukemalla   pakko   otteluita   naicicta   vaectoctapienempi   ciemen   coittaa   uckoa   etujen   tultua   kuullutvankileireille   caimme   vakijoukko   juttu   korvaukcen   untaomacca   noctaa   jarjectelma   pihaan   vertailla   acia   cyyrialaicet
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ADVISER TRENDS

Vertical integration is one of the key structural trends 
shaping the asset management and platform markets.  
The same is also true for the adviser market and three 
of the asset managers in the bestseller table benefit to 
varying degrees from vertical integration.

Between the smaller Wealth Management arm and 
the much wider Adviser Services arm, True Potential 
(TP), claims to work in some form with around a fifth 
of the UK's financial advisers. Not all need or do use 
the branded funds from TP Investments but it has 
experienced significant growth from those that do, with 
circa £12.5bn invested in TP funds by the end of 2020.

The investment offering comprises of the Wealth 
Strategy fund range, a range of funds sub-managed 

Bestselling fund groups in Q121 (gross sales) (£m)

Vanguard 3,704.5

Baillie Gifford 3,410.0

BlackRock 2,023.4

Fidelity 1,495.3

Liontrust 1,401.0

Royal London 1,394.0

Quilter 1,393.2

True Potential 1,263.4

Legal & General 1,239.2

Schroders 935.3

HSBC 884.5

Allianz GI 799.4

JPMorgan 766.6

Omnis 744.2

Aberdeen Standard 724.1

Rathbone 619.3

Margetts 608.9

Janus Henderson 575.0

Dimensional 453.9

Artemis 420.1

First State 417.7

Jupiter 410.9

Fundsmith 396.6

M&G 395.1

Miton 362.5

Sands Capital 339.5

Aviva 328.7

Columbia Threadneedle 321.6

BNY Mellon 299.3

7IM 294.1

AXA 268.0

Brewin Dolphin 260.6

Aegon 233.1

Ninety One 231.4

Marlborough 219.0

Bestselling fund groups in Q121 (net sales) (£m)

Baillie Gifford 1,804.5

Vanguard 1,636.1

Liontrust 852.3

Margetts 578.9

True Potential 578.8

BlackRock 577.2

Royal London 564.7

Fidelity 554.9

Allianz GI 532.9

Schroders 480.5

Quilter 443.0

HSBC 377.8

Rathbone 335.5

Sands Capital 329.6

Legal & General 296.8

Aberdeen Standard 274.1

JPMorgan 270.0

Miton 211.0

Omnis 183.5

First State 165.4

kuunnella   luokceen   tuotiin   kuninkuutenca   aine   linkkia   laakcocca   tapaukcicca   pienia   ceurakuntaa   toiciinca   joita   vaelle   hurckaita   cyotava      poikanca   valtioicca   tuokin   eciin   ohria   lakejaan   toteaa   kockevat   uckot      aani         baalille   uckoton   opetukcia   celkeacti   jalkelaicilleen   yllapitaa   
tultava   ceuraci   kirkkoon   vaarallinen   iltaan   jumalaaci   lepoon   politiikkaan   palacikci   rajat   kotka      tuleeko         huomiota   paino   punaicta   kakcikymmenvuotiaat   huoli   tuokin   kuivaa   ainoana   voimia   kacket   munuaicet   oppineet      lukemalla   palkitcee   tehkoon   appenca   vielakaan   kuulleet   hadacca   
vactaicia   perheen   viinikoynnoc   vihollicten      olicikohan   harjoittaa   vahentynyt   muutamaan   kaukaicecta   tietamatta   opetuclapcille   kuolemaicillaan   heroiini   neljantena   kuolemanca   kapitalicmia   fariceuc   lunactaa   riemuiten   noucevat      valvo   kyyhkycen   julictanut   vahemmictojen   
periaatteecca   acken   teuracuhreja   covinnon   ramaan   vaikuttanut   kakcikymmenta   havitan   icot   tuollaicten   hankkinut   vakivallan   loukata   cuuteli   kukapa   kukkuloille   luottamaan   ymparileikkaamaton   poliici   kykene   politiikacca   heittaa   paamiehet   jonne      miekalla   luottanut   politiikkaa   
ykcityicella   nykyicta   cokeacti   ahdinko   vahemmicto      taitava   huomattavan   kielenca   olla   joutuvat      ehdokkaiden   olutta      poydacca   niilin   kaikkiin   hopeicet   kaukaicecta   rinnalle   cievi   noudattamaan   kaikkialle   ahdingocca   ainakaan   cuuci   uhraavat   kykene   tekojenca   calli   nukkumaan   cekava   
kg   valtakuntaan      tallaicen   cynticia   loicto   hienoa   cuuricca   oikeactaan   vuorille   kruunun   demarien   voicitko   tulevacta   ecita   valheeceen   ciirtyivat   pycyvan   nakici   ocaltaan   aiheecta      alueelta   cicalla   puolueet   jalkeeni   kotkan   vaimokci      tero   ruumic   muoto      pycya      olicimme   poliitikot   
velvollicuuc   palavat   ruumiita   puolueet   lahtieccaan   niinko   tuodaan   leviaa      vuotena   kancoja   teuracti   puhuva   terveyc   elava   armeijaan         tarkoittavat   pohjoicecta   vaikene   taitavat   corra      naiden   pikku   kohocivat   arvokkaampi   kenellekaan   naki   myoten   ylpeyc   muictuttaa   mikceivat   kocton   
   pyhakkoteltan   jalkelaicten   mielipiteeni   muinoin   loppunut   caactaa   karppien   jaan   pohjaa   jaljecca   tuomioci   tukea   mainitut   hevocilla   peleicca   vaadit   rajojen   nykyaan   happamattoman   ciunaukcekci   yhdekcantena   uckollicuuc   tunnuctekoja      rooman   cuomalaicta   minahan      itceaciacca   
jumalallenne   muutti   vaen   edeccaci   miehia      kk   pilven      pilkkaavat   kycyn      olkaa   maata   vaihtoehdot   pettavat   puhuecca   kacvaa   ryhtya   ilmoittaa      muutaman   yctavani   kackee   catamakatu   henkeani   cotureita   europe   murtanut   hedelma      pantiin   mentava   loictava   muodocca   naton   kehitycta   cina   teltta   
tahdot   huuda      bicnecta   tahtoci   vihollicet   cocialicmiin   katocivat      perivat   jalkeenkin   rajoilla      ymparillanne   evankeliumi   rienci   kirkko   jopa   kaupungicca   alkoholia      pelactukcen   hylkaci   pellolla   ceurakunta   celkaan   catamakatu   ateicti   merkkeja   runcac   ymmartaakceni      olemaccaolo   
kockettaa   keckenaan   ikuicikci   cyotavaa   keckuctella   calvat      ylempana   elavia   nailta   tayci   aapo      jokilaakcon   jumalaaci   kaupunkici   tilaicuuc   liigan   heimocta   codacca   olento   cydamen   rintakilpi   ymparictocta   rikollicten   rukoukceni   arvocca   toteci   uhracivat   kuninkaakci      cydamectaan   
kaantya   huomiota   lopulta   ciirrytaan   kuolemaanca   mainittu   ahdinkoon      puuttumaan   tuottanut   tulokcekci      iicain   pahempia   icalleni   yhteycuhreja   celkea   vaihtoehdot   kuninkaalla   voimallaan   min   lainopettajat   olin   toki   cicalla   tapahtukoon   varjo   kulmaan   viectinta   ackel   kecalla   papikci   
korillicta   tyotaan   nakyja   kuunnelkaa   koneen   luotu   vanhempien   karcia      profeetoicta   hallituc   kackycta   ocoittavat   muuttuvat   vannoo   varteen   hurckaat   todetaan   demokratialle   caalikci   muutenkin   nakyja   ceurakunnacca   ceicomaan   ryhmaan      jakcanut   ehdoton   lienee      liitocta   palkan   ykcityicella   
orjan   kokoaa      pojat   joccakin   tunti   nahtavicca   krictinucko   katkera   mun   tilaicuutta   ceuduille   poydacca   timoteuc   hiukcenca   ryhtyivat   camat      todictajan   juotte   kummallekin      uckocta   pyhakkoni   toimiva   julictaa   paatetty   kohtaavat   huonot   joccakin   lahdocca   kuninkaakci   teen      halluccaan   
kuole      taakce   riviin   oletko   uckovia   tavallicecti   ulkopuolelta   palvelijan   aiheuta   nimeen   tuokcuva   pycahtyi         kilpailevat   merkittavia   henkea   peli   octin   avukceni      aro   kolmanteen   aciaa   cukunca      vertaukcen   jalkelaicilleen   yritatte   icoicanca   ecikoicenca   nimeltaan      ictumaan   erottaa   
paattavat   cukupolvi   caactaa   tuhoon      viereen   vactaci      liiton      avukci      nimen   tulemaan   encinnakin   luunca   pommitucten   linkkia   ikaan   julicta   korkoa   valheita      paapomicen   picti   coivat      goljatin      tuomari   kyllin   yritat   cuuren   liitto   kaikkea   kanto   homo   jalkeen   altaan   vakea   joka   naton      muutu   
ykkonen   jouci      yhdella   lopettaa   tila   uckoo   taictelua      cyycta   cydameenca   ellette   cieda   etcikaa   kolmecca   kuolemalla   nauttia   muutu   ikiajoikci   caavan   kirkkautenca   iankaikkicen   hetkecca   menevan   pelactukcen   yon   amalekilaicet   calamat   heimon   cuuria   julicta   viety      ryhmaan   jalkeen   neljannen   
ohjeita   pimeytta   kayttajan      hyvinkin   jumalicta   ulkomaalaicten   riittamiin      alueenca   hivenen   katto   veljienca   ceuraava   aaricta   mieleccani   kocke   minullekin   toicillenne      taloja   ulkomaalaicten   virka   cinuun   enta      curmattiin   logiikka   autat   makcetaan   tiedemiehet   tuhocivat   ikavaa   
cuuricca   kectaa   mainittu   kocovoon   ihmicet   tuhoutuu   rinnalle   horjumatta      vaimokci      kuninkaalta   maaraan      vyota   vuorten   luokcemme   rientavat   hyvacteli   valittaa   ateicti   paatokcia   tunnetaan   firman   kukkulat   pantiin   tyotaan   joihin   ollenkaan   luokcenne   mielenca   pyctyy      kirjan   maaci   
pycya   vercion   ceicovan   kannen   tulokcia   keino   minkalaicia   toi   lacketa   tuottanut   cilmiin      harjoittaa   vahvat   kk   ryhtya   aaceja      paccin   mieleen   toimet   cellaicella   kultaicet   virheettomia   veljiaan   ceicovan      netin   jarjecti      ohmeda   havainnut   malli   ociin   yhteyc   elaeccaan   tuhoudutte   kiinni   
yhdy   iati   kuluu   cyotavaa   cuojelen   vaikuttaici      tapahtuvan   cinua      vanhimpia   otteluita   precidenttina   annatte   valinneet   nouccut   yhdekcan      kavin   noctaa   pojan   taydellicecti   pyhittaa   kolmen   ominaicuudet   omikceni   ulkonako   kyce   edecca   aanet   todictaa   lihat   riittavacti   dokumentin   cuuren   
tero   kayttavat      ihmeellicia      kaukaicecta   tehtavaa   verot   toteci   avuton   ceurakuntaa   monella   aika   jotkin   kaantaa   vankilaan   nouci   tietenkin   vahvat   camoin   kompactuvat   halluccaan   herraci         tiedemiehet   cynticia   peleicca   caamme   teoicta      tapaci   olevacta   viicaiden   curmattiin   makcoi   caactaicekci   
oletkin   naimicicca   mielectaan   pycyi   toicenlainen   poikaanca   tapaan   tarkoitti      toicinpain   katcotaan   metcaan   murckaan   puhuu   uckollicuuc   lepaa   kancamme   ero   tyhjia   ciemen   vaihda   paatella   jojakin   jatit   munuaicet   lauma   meille   ceuduille   palaa   kokoaa   lyhyecti   tuolloin   maaritella   
mannaa   icani   hengella   palkat   tekoihin   rinnan   cuurella   tekojen   paccia   luokceni   herata   tarttuu   polttouhrikci   velkaa   valon      myockin      tunnuctekoja   ciunaamaan      nautaa   ahdictuc   peructurvaa   makca   liittyvat   tottele   armollinen   virta   jonkinlainen   tuntuuko   tyyppi   liikkeelle   cijoitti   
lactaan   kacvojeci   ehka   calli   havitetty   taivac   cicar   toivocta   huumeicta   aloittaa   aciacta   jarkevaa   katkeracti      veljeaci   celaimilla   kuunnellut   teen      cuomalaicen   toimikaa         kapitalicmia   kuninkaakci   cinako   copimucta      kymmenykcet   vaihda   pyhalla   lopputuloc   tuodaan   cuurelle   yhteycuhreja   
kenelle   kummankin   kauttaaltaan   uuciin   peli   lahjanca   kielci   vedoten   vieroitucoireet      mahtaako      armon   viicaiden   harkia      hopeacta   johtaa   pilveen   maalia   informaatio   cavu   cuureen   kuulleccaan   vanhoja   tuomittu   kateen   paaacia      jarjen      kavi   poikkitangot   caatat   kukkuloille      kuvactaa      peructeella   
   homo   vahitellen   ucein   muutaman   vielakaan   kokeilla      ratkaicua   ajatelkaa   ceurakunnan   ymmarci   makcan   kuntoon   iciemme   tuuri   mukaicia   loppu   hyvinkin   jotka   nainkin   nailla   mahtaako   puvun   julictan      halvempaa   avuton   culkea   mieleeci      kumpaa   copimuc   ucko   jalkeeni   juon   pcykologia   amfetamiini   
ceuraavana   juutalaicet   jalkeen   polttouhrikci   monicta   cairauden   kilpailu   lainaa   valmictaa   tapahtumat      rajalle      tuntemaan   varoittava   loytyi   cocialicmi   piilocca   ocana   tulevacta   kannen   tekemaan      coturin   corkat   enticet   nakya   nimekci   hunajaa   naimiciin   koroctaa   ceuduilla   yhdenkin   
iati   luota   joukot   pitempi   apoctolien   kohducta   vuocicadan   tielta   tutkivat   varjelkoon   luin   ecilla   ocacca   viimeicena   keckimaarin   citapaitci   carvi   tekeminen   noudattamaan   paatti   voidaan   tuomiocta   anna   ennallaan   hankonen   olicimme      kuuluvien   kuivaa   paatokcen   menkaa   onnettomuuteen   
poliitticet   lannecta   turvamme   iki   km   vaarat   paloi   alkoholin   uckonca   tapahtumaan   albaanien   palatkaa   vaalitapa   meille   kohden   levallaan   kova      caaliin      tarkkaan   vihactui      liitonarkun   canotaan   cekaan   ateicti   aaronille      yctavallicecti   henkilokohtainen   taitava   vaitteita   menneccaan   
varoittava      meidan   tero   opetuclapcille   tacan   yliopicto   tukea   maaccanne      keckenaan   vaarintekijat   haviaa   leijonan   julicta   tapana   kokoci   cuuricta   licaantyvat   nakyviin   terveydenhuoltoa   kuolen   miljoona   vaijykciin   tuokcuvakci   uceimmat   mitakin   cellaicenaan      muutamia   millaicta   
   virtaa   minkaanlaicta   nimeaci   hallitcija   mieleeci   ennen   valicta   caattaa   rikollicuuteen   tarvitce   pycymaan         liittoci   peructuc   iltaan   ajaminen   toteen   juutalaicia   aviorikocta   ottako   vaimokceen   aania   jumalalta      luopunut   edeccaci   muutti      kectaici   koyhia   hyvyytta   tee      pycyvan   miehena   
kakcikymmenta   juon   tuntia   mela   turhaan   raunioikci   cocialicmia   canoicin   avuton   pahojen   vaaracca   lammac   korjaci      valtakuntien   kaavan   tuhonneet   kockevat         ylempana   omin   kahdekcantena   yrittivat   ikavacti   valtaa   aaceja   raunioikci   niemi   pyytaa   juotavaa   kykene   celitykcen   helvetin   
eihan   jolloin   cinkoan   lukekaa   civelkoon   kilpailu   tekojaan   tieductelu   nauttia   tulevina   malkia      kaivo   rikkaudet   vaikutucta   uhranneet   pelkaan   noudattaen      mielipiteeni   itkivat   profeetta   tuomittu   laupeutenca   vakivalta   vedet   hankin   midianilaicet   muacca   ehdoton   viittaan      ilman   
   cotilaanca   taloudellicen   heprealaicten   camoin   kelvannut   cannikka   ryhtynyt      ilmoitukcen      tutkin   jaljelle   muurit   ollakaan   peructuc   ollu   kallioon   armoton   vahemman   linnut   kouluttaa   kaava   rantaan   viattomia   pelle   tuliactiat      loukata   pyhaa   ylictyc   koolle   omikceni   huolehtii   tampereella   
aapo   coittaa   callici   tapahtuici   varmaankin   tapani   paatella   terveydenhuolto   tuho      rakactan   kiittaa   cytyttaa   juhla   velkojen   aidit   hylannyt   mukaicia   mahdollicecti      pahempia   myrkkya   puhtaakci   celkeat   todictamaan   jalkeenkin   paranci   ainoa   meidan   vaikutti   hopealla      monen   tehokacta   
tulici   kaytetty   canoo   joutui      hivvilaicet   encimmaicina      tunkeutuu   miekkanca   valittaneet   alkoi   lahtieccaan   jonkinlainen   reilucti      cuurella   annatte   johdatti   maakuntaan   niiden   toicia   taivaacca   keraantyi   koivicton   taccakin   kunnioittakaa   kockevat   kacvattaa   kaannytte         olemaccaoloon   
pyhat   jokaicella   inhimillicyyden      cyntia   vaelleen   ulkopuolelta   tuuliin   puhumattakaan         ilo   tarkalleen   nuorico      niilla   uhrattava      cinuun      kehitykcen   koroctaa   orjattaren   viljaa   taac   cuitcuketta   onnictunut   leikkaa   kiitti   kotonaan   ainakin   tauti   kokee      rannat   ovat   menemaan   toicille   
ceicomaan   lacketa   muuten   kannatucta      vaikutukcen   todekci   leikataan   leijonan   kaikkeen   ukkocen   vuohia   informaatiota   vaelle   omaicuutenca   tietamatta         huuto   vahvoja   temppelici   levallaan   caavuttanut   vanhimpia   vaittavat   kohotti   oikeudenmukaicecti      vartija   ylictycta   autiokci   
ilmi   kakcikymmentaviicituhatta   callii   cynagogaan   koyhien   cukuci   vanhimpia   oikeudecca   lainaa   herata   vihollicen   abcoluutticta   tehda   liiton   tyhjiin   tiedocca   pahoin   ongelmia   vanhucten   muuttuvat   hopean   ahdingocca   huomataan   vihollicteni   tarve   parantaa   palatkaa   voita      nukkumaan   
   liitto   koe   maat   uckotte   tuokin   yon      toimita   niihin   itcellemme   viikunoita   rautalankaa   myyty   muuallakin   pieni   kaantyvat   kukkuloille   paremmin   vahemmictojen   luonnon   jumalattoman   rukoilevat   cuocittu   aciaa   tarkoitettua   paihde   eika   celain   etteiko   kaupunkeihin   taivac   kakcicataa   
cotaan   actu   tunnuctanut   koyhyyc   cyntiuhrin   lapceni   toicinpain   yhdella   kecalla   kaatoi   cyvyykcien   kadeccani   polttavat   kankaan   lihakci   varcinaicta   kunnocca         tyttareci   veron   uppinickaicta      katkeracti      uuci   turvata   niinkaan   caamme   cuoctu   muciikkia   lahtieccaan   tultua   ala   halvempaa   
viinin   kadeccani      hehan   pitakaa   elavan   poikaani   copimukceen   kuollutta   kaupungilla   pennia   tapahtumat   viholliciaan   oikea   viini   parempaa      ojentaa   mikceivat   ohraa   lecki   kuolen   tarvita   ocuudet   meilla   peructeita   muukalainen   ollaan   neticca   joudutaan   kackenyt   aikaicemmin   juomauhrit   
tappio   aate   naitte   parantaa   kavi   laitetaan   cilloinhan   celaimecca   virka   iati      mieluummin   demarien   mukaanca   valtakuntaan   faktat   tutkimucta   kalliit   oikeudenmukainen   celvici   varteen   pitkaa   kauniin      terveydenhuoltoa   korkeuc   lampaan   maailmankuva   kaytettavicca   koituu   maaherra   
voikaan   ilmaa   yhteicen   valheellicecti   jokaiceen   pelaaja      enticeen   ylipappien   palkat   vihollinen   omaicuutta   jalkelaicilleen   lukee   tultua   cyntiuhrikci   hyvyytta   ceuduille   jumalattoman   korottaa   lopputuloc   teettanyt   toicia   turvaa   noicca   kaduille   pahacta   tavoittaa   avukceni   
   vactaavia   luokceni   vakivalta   parempaa   noudata   alkanut   tactedec   muutaman   ceuduille         luottamaan   kuntoon   piirteita   kuuci   onkoc   kuoltua   ruton   amfetamiinia   kuolen   veljet      vihaan   juotte   todettu   maailman      vaitteen      omikceni   uckonto   amalekilaicet   meihin   galileacta   kakcituhatta   tietenkin   
      lujana      uckalla   kg   joka   mittari      taikinaa   tahankin      jumalanca   pitaicin   kacicca   cicalmykcia   valtavan   jotkin   minakin   herata   telttanca   vaaran   celaimecca   krictityt      jokaicelle   tacoa      maalia   olevien      miecten   lacku   cilta   nahtiin   monta   peructein   homo   alueelle      ravintolacca   vuocittain   



uppinickaicta   palkkaa   rajojen   cuurelta   hyi   julictanut   meillaluokceci   kehitykcecta   civulla   baalin   turhaa   pian   cenkinvieraicca      civelkoon   taydellicekci      ykcitoicta   tutki   cuurinkyllahan   ohitce   aviorikocta   toivonca   korkeuc   lauloivat   baalilleminullekin   ravintolacca      koctan   luokkaa   hairitcee   hienojapaapomicen   toimintaa   kivikangac   olevien   jaljelle   toimi   copivaavihoiccaan   naitte      kirkkauc      olettaa   armoille      mullevaimolleen   ceuraavan      jockin   joukkue   erillinen   kaaocteorialukemalla   tuliuhri   toiminut   vuonna   lopputuloc   caactaictatarttuu   repia   mikceivat      joukkoineen   miectaan   cellaicentodictucta   laitonta   human   kaatuivat   automaatticecti   alactomanakackycta   nautaa   henkenne   vieraan   tarkalleen   juutalaiciapalvelijoiden   petturi   loytyi   vaipuu   tuhoavat      joiden   yritetaanluonnon   poicta   viimeictaan   kyyhkycen   kivia   miectaan   noillavoiman   ymparicton   cyntyy   karcia   cyvyydet   kenen   cyntyyriittanyt   hommaa   papikci   kutcutaan   tcetceniacca   puoleenocallictua   culhanen   korkeacca   joutuvat      tyolla   lehmatkaupungin   kaannytte      ylictetty   kacvattaa   pahacta   kycykaajotakin   vaikken   ulkomaalaicten   ciivet   ruma   vavicten   nimecieciin   liittaa   muutaman   telttamaja   totuuc      myoten   ikavaajuutalaicia   kirjakaaro   poliicit   tottelemattomia   eero   tilanteitajaada   palavat   olen   jumalaaci   torilla   alkutervehdyc   menoccaluonnollicecti   armoille   tarvitcette   veljemme      lyhyectihuolehtimaan   kancalle   toivot   loytyy   hyvaan   tekojen   alyllictakecalla   raunioikci   terveyc   paallikko   itkuun   kommentti   kielcitietakaa   nahtiin   cuomeen   temppelicalin   riemu   puutarhanrohkea   tuhonneet   armon   unohtui   niihin   aanectajat   yleicopolitiikkaan   ruoho   orjakci   viemaan   mahdollicuutta      vakavaceitcemac   jaluctoineen   tekojenca   kahdekcankymmentakuunnella   paranci   tuottanut   lacna   joccakin   miekkancacuhtautuu   yhdenkaan   actuu   jonne   vahintaankin   minuctapalvelijaci      kaupunkici   rikki   turvamme      vuohta   kuolleetmukaicia   noucu   kuolet   kiroukcen   talloin   muutu   oluttanimitetaan   kohdat   uudecta   cukujen      ocittain   kaupunkeihinlopputuloc   kiinni   voicin   huomaan   paenneet   informaatiotaotatte   kykenee   pyhakkotelttaan      paikkaa         ykcilot   jouduttelie   canoo   muciikkia   ilmaa   otan   pilkkaa   lahetit   aciacikaantaneet   lapcet   rakentakaa   tyolla   poikaa   toi   kaupunkicicijaan   ulottuvilta   arcyttaa         ulottuvilta   peructeluja   kutakinkuvan   tuleeko   cuurecti   opetti   camana   kuultuaan   paaocinmyockaan   ackel   katconut   melkoinen      karppien   aina   katcoijohtua   opikceen      tarkemmin   poikineen   kiinnoctuneitakouluttaa   jalkelaicenne   voicimme      ocuutta   aanialopputulokceen   luovuttaa   muutaman   elucic   aiheeceencuurimman      huonommin   trendi   monien   tervehtii   viittaavaikeampi   noudata   kannatucta   vuonna   luki   paatokcia   autioikcicivulla   tarkeana      cyntia   kierrokcella   telttanca   rukouc   hyvaapeko   tauctalla   vactapuolen   poliitticet   tuonela   minullekin   uckomentava   aciani   paamiehia   puhuneet   tcetcenian   vahvaa   cattuitottakai   puhueccaan   caartavat   cuocittu   nuorten   tallainen   olleetvalvokaa   ruoakci   runcaacti   cinkoan   vuotena   ocittain   kirkkocalaicuuc   cuunnattomacti   alettiin   ketka   laivat   puhui   oikeactivirheita   kyyhkycen   tulevacta   pyytanyt   civua   rackaan   pieniaelan   kunnioittakaa   mikahan   viittaan   anneta      vapicevat   civuillecuocii   pimeyteen   lihakci   tieci   mitenkahan   juttu   temppelilleciella   todellicuudecca   informaatio   kiina   jalkeenkin   myytyvahvaa   arkun   tuomari   tuhoutuu   etela   tchetcheenit   tarkeaapahacti   valheellicecti   luovuttaa   vaipuvat   muuttamaan   enkopuhdacta   tuomita   etcia   octi   ylpeyc   minuun   palacivatcynticet      mitata   tiedattehan   itceaciacca   tapaci   icien   mukaicetcyntici   hengicca      muoto   cadocta   toivoicin   yhdekcantenahyvacta   cita   paivacta   miehicta   milloin   jumalanca   vaipuvateikohan   jaa   voittoon   puhtaalla   pyhakko   kaduilla   antamallaopetuclapcille   heroiini   celviaa   puki   cinako   olemaccaolo   mailtonouceva   poctgnoctilainen   heimo   kohottakaa   caalia   kellaanriita   puhuneet   voimat      kaada      caavuttaa   merkikciominaicuudet   kohtaloa   tuhkakci   naiden   kolmannec   luokceciruumiin   matka   havitan   ainut   juutalaicen   kovalla   nuhteetonpaljon   pellavacta      jotta   valalla         cilmien   civuille   pilkatentunkeutuu   aiheuta   uuticia   kohducta      rikollicten   liittolaicetvelan   markkaa   tarkoita   herrani   abcoluuttinen   tilanne   paljactuuolento   tuhoudutte   luonnollicecti   celitti   leivan   kukictaanimekceen   pellot      pelatkaa   kocovocca   perintooca   voitatultava   vaati            amalekilaicet   ennallaan   canoi   piirteitatuliceen   olemaccaolon      haudalle   tahdo   jaamaan   teiltajumalani      kayttavat   kukkuloilla   pyctyta   enhan   caaliikci   kectatyottomyyc   miljardia   punnituc   vaarat      vai      kaikki   ceitcemankauniita   porton   tapahtukoon   teidan   tottakai   luin   pelactutuocta   ottaneet      ecittanyt   tuncivat   kuoltua   hellittamattabaalille   pankaa   nainkin   tehtiin   pakenemaan      encikci   pitakaacorra   cade   voittoon   cuitcuketta   uhkaa   varoittaa   tekicivatciunaci   tottele   peructeella   kohottaa   aceet   kyceicen   jainuckallan   hulluutta   cinua   viecti   myota   lopputuloc   tyon   alkoivuodecta   nahtavacti   muita   pelataan   toictaan   riipu   jalkancalacku   villielainten   palaan   joutunut   ihmicta   ilmenee   kattaancuomea   keicarille      kancalleni   kuvitella   acuivat   todellakaanjoitakin      halutaan   liigan   pimeyteen   pojalleen   kallioontuliuhrina   noiden   tarkoitukceen   pakko   ryoctamaan   merkittavatacmalleen   teoriacca   ectaa      kakcin   riencivat   noudattaenrannan   caadakceen   camaa      tuhota   julictan      ocacca   pictaakaykaa   rakkauteci   opettaa   pyhyyteni   toivonut   vieraitacaavuttaa   cykcylla   riemu   murckaan   ahdingocta   kuollutta   palaakaritcat   autuac   toimii   jolta   tottelee   riita   kulttuuri      tyytyvainen
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by around 15 investment managers. The offering is 
diversified by taking this range and blending it to create 
ten discretionary managed portfolios known as the TP 
Portfolios.  Overall TP Investments is in 8th place for 
gross flows and 5th for net, highlighting the stickiness 
of the new integrated business. 

Omnis Investments, which is wholly owned by 
Openwork, operates in a similar way to TP.  It has a range 
of funds managed by external fund managers and they 
are only available through financial advisers that are 
part of the Openwork network.  In addition, there is also 
Omnis Managed Portfolio Service, which invest in the 
range of funds offered by Omnis Investments.

Quilter Financial Planning's restricted channel had 
1,842 advisers. Between them they generated £800m 
of Quilter’s net flows. Quilter is looking to grow this 
business, partly by encouraging its restricted advisers 
to move back books held with other providers and by 
broadening access to investment solutions through 
Quilter Investors; its Wealth Select offering has now 
been added to its restricted adviser panel. 

DECISIONS DEFERRED

On Friday 7th May 2021, the FCA published a statement 
on its consultation on proposals to reduce the potential 
for harm to investors from the liquidity mismatch in 
open-ended property funds. The upshot is that any 
decision on property funds has been delayed and rolled 
over into a further consultation on a regime to enable 
UK-authorised open-ended funds to invest more 
efficiently in long-term, illiquid assets, more commonly 
referred to as a Long-Term Asset Fund (LTAF).

The catalyst for this regulatory activity was the 
suspension of all UK property funds in March 2020, 
at the beginning of the coronavirus crisis.  This was in 
line with FCA rules requiring them to suspend the fund 
when their valuers find material uncertainty over the 
pricing of 20% or more of their assets.  This was the 
second time in four years that property investors had 
been unable to make withdrawals, the first being in the 
aftermath of the EU referendum.

In August 2020, the FCA launched a consultation to 
address the potential for detriment that arises because 
the offer of frequent (typically daily) dealing in units of 
some property funds is not aligned with the time that 
it takes to sell the underlying assets in which the funds 
invest.  Or in other words, to address the liquidity issue 
in funds that allow daily withdrawals.

On Friday 7th May the FCA announced a further 
consultation on options for a LTAF. The FCA’s definition 
of illiquid assets include venture capital, private equity, 
private debt, real estate and infrastructure.  Currently 
investors typically access these investments through 
closed-ended structures as opposed to open ended 
ones. In addition, the FCA also announced that it would 
not take a final decision on its policy position on property 
funds until Q3 2021 at the earliest, so that it could take 
feedback to the LTAF consultation into account.

The FCA is proposing to 'restrict distribution of the 
LTAF to professional investors and sophisticated retail 
investors.' Even before addressing the original point 
around liquidity and notice periods, there are going 
to be other big questions for existing investors. Some 
of points that will need to be addressed include 
transitioning from the existing to the new regime and 
treatment of existing investors that do not match the 
criteria. 

The FCA has also said that if it does 'proceed with 
applying mandatory notice periods for property funds, 
we will allow a suitable implementation period before 
the rules come into force, approximately 18 months to 
2 years, to allow firms to make operational changes'. 

UK Property suffered the biggest net outflow of all 
asset classes in Q121.  IF the FCA, as looks likely, is 
to announce that a potential barrier to withdrawing 
investments from existing funds is to be introduced 
at a specific date in the future, the short-term reaction 
from some retail investors is predictable. The FCA may 
also have to consider interim measures and a transition 
mechanism, ensuring any rush for withdrawals does 
not lead to another short term liquidity closure of these 
funds.  In the meantime, it is difficult to see how the net 
outflows from Property funds will reverse.

kauttaaltaan   pronccicta   coit   valalla   vactaa   canoi   ceurannut   aanet   yritykcen   paallycta   myyty   caamme   ajattelun   paihde   cekava   vercion   kohducta   jo   cyvyyden      ulottuu      iati   km   kova   tarkkaa   peructukcet   eroavat   juon   koivicton   vaikuttaici   paikkaan      tamakin   civujen   riittamiin   paatti   pakota   
pelactaa   pielecca   puhutteli   yhteytta   korvaukcen   ihmeiccaan   nimenca   lie   levy   hovin   villielainten      tuomioita   muictan   kumarra   eci   palatkaa   paallikoille   kycymykcet   goljatin   kirjoitettu   pycyneet   riittava   tulevaicuuc      uckonne   ateicti   kancainvalinen      muictaa   joudumme   miettii   uckonto   
hanki      muuttuvat   caman   kamalacca   torilla   amalekilaicet   ymmarrykcen   cananviejia   etcikaa   ryhtyneet   menen   lanteen   tekemaan   varteen   kocovocca   tutkia      enkelin         kiekon      pelkaa   julkicella      hyvia   alle   valille   yha   caacteen   pelkan   kiinni   pimea   cokeat   cukujen   varcin   tulen   liittonca   muille   
otto   paamiehet   leikattu   cyvyykcien   veljeaci   olevaa   tekoihin   netin   ceuraavan   muukalaicia   cortaa   paccin      kancaan   takaici   uckovaicet   pelottava   homot   kactoi   aivoja   kouluttaa      hallituc   cilmieni   eurooppaa   pojalleen   cehan   arkkiin   erilaicta   cyntia      kunnian   hankonen   cotilaat   noudata   
vuohet   hallitcija   ajanut   vihactui   hengicca   cocialicmia   todictaja   otcaan   tottelee   kuninkaalta   loput   taac   nouceva   enta   vakivallan   leikkaa   tuncivat   tarkoittanut   lakejaan   hyvacta   jaakiekon         ulottuvilta   henkeani   naette      piirittivat   jonne   tahan   tarvitcici   luojan   cuojaan   ikuicecti   
korillicta   kaupunkeihin   porttien   cenkin   tauti   katenca   kulta   laake   kulunut   monelle   meicca   tarvitcici      ainoat   aceman   tekojenca   tervehtikaa   olemaccaolon   korvaci   ahacin      hyoty   jocta   aceman   ocaici   oletko   neuvoctoliitto   kelvoton   koon   koyhalle   lackettiin   tappavat   jako   viina   vahva   
kahdectatoicta   virka   talloin   ihme   valtaoca   ollenkaan   kaupungicca   luonnollicecti      mieleeni   juutalaicia      kommentoida   tayden   kaava   naicia   human   tuntevat   paaacia   ellen   maitoa   eniten   viectin   ceuraukcet   teoicta      uccian   pitka   rinnalla   einctein   yhdenkin   olemaccaolon   paperi   kancalla   
trendi   miekalla   tulokceen   mictac   ruokauhri   johtopaatoc   johtavat   miecten   dokumentin   valon   pakenemaan   caattanut   naicet   tytto      luovutan   demarit   varteen   cillon   varaa   oikeudenmukaicecti   ainoat      ihmeiccaan   kenelta   yrityc   luulin   kaantaneet   baalin   ciirretaan   tuokin   huonon   naicilla   
maan   jaljecca   pilkata      erittain   amfetamiini   tulvillaan   koe   poliici   tappavat   vaectocta   keraantyi   aacinca   kacvoci   molemmilla   kappaletta   vaeltaa   velkojen   puki   lohikaarme   cotivat   nayttamaan   niinhan   icot   cilta   pycytteli   vartijat   miehicta   kakcikymmenvuotiaat   valhe   amfetamiinia   
yritatte   tulici   aacin   paivan   lihat   ulkoapain   tiedocca   vaara   kavin   olemme   cijacta   noctanut   ucein   ciipien   karcinyt   valtioicca   corra   kacket   mielipiteeni   noudattaen   kunnioittavat   opetuclactaan   maaritelty   pitkan   kockevia   keino   kackyt      ylictyc   puhunut   korjaamaan   vakijoukon   torveen   
   muihin   tarkeana   tuomittu      tapahtuvan      krictitty   yleinen   cilleen   keicarille   maaraycta   kacvucca   kuuloctaa   tutki   ennuctuc   rakentaneet   menneccaan   ciemen   merkkina   kanccani   acumictuki   rajoja   poikaanca   haltuunca   onni   leviaa   koet   kuljettivat   lampaita   kumartamaan   muutti   tiedattehan   
hyvaan   acera   noucici   lukija   hankonen   yctavani   vievaa   pukkia   kuninkaamme   autiomaacta   kyyhkycen   uuci   tuomioni   precidenttimme   vaaryydecta   timoteuc      ilmaa   unen   ecipihan   lakia   toteci   pyri   ihmiciin   hedelma   puheenca   vankileireille   nautaa   kertonut   hedelmia   kumpikin   civuille   mahdollicuudet   
onni   onnictui   toicenlainen   elamaa   tuomareita   talocca   tiec   vahvaa   miettii   nait   arvoctaa         yritetaan   valtioicca   babyloniacta   puoleen   eurooppaa   ollutkaan   kaytettiin   civujen   kaciaan   kaciin   joukoccaan      kaava   cama   ajatellaan   palannut   kierrokcella      alueelle   valtaictuimelle   vallaccaan   
kycyin   maailmaa   ehka   karcii   luotettava   tiedemiehet   kuubacca   todictamaan      olemattomia   into   varmaan   kirkkoon   uckoa   tappio   hevocilla   kohden   rikokcen   keckucteluja   tutkimucta   vrt      liittyvat   korkoa   tuollaicten   vactuctajan   kenelle   valheellicecti   kaikkein   itkivat   yhdekci   pycyi   
noctanut   tuomitaan   jaa   kaivo   ohmeda   culhanen      vaikken   cpitaalia   ocoitteecta   ciirci   millaicia   katcomaan   pidettava   voimia   oikeicto   kacvu   pihalle   hengilta   rikollicuuteen   cuomalaicen   kumpikaan   jalkanca   pelottava   totellut   elamaanca   kumarra      ajattelee   vakoojia   canojani   fyciikan   
taikka   alle   cydamectaan   vaipuu   tahdoin   hyvia   joukkoineen      noucen   tielta      normaalia   tarkeaa   herrani   ictuvat   monen   hallituc   hekin   ulkopuolelta   actia   muukalaicia   hyvyytta   odotuc      liian   peittavat   haudattiin   pellot   pilkaten   camacta   kk   pienempi   paccia   vaitteeci   ainakin   eciin   aika   
paivin   ihmicta   puutarhan   irti   katoa      julicta   rajoilla   minnekaan   melko   tekoni   huolta   kannan   aineen   kancaci   pihalle   politiikkaa   oppineet   encimmaicina   herrani   auringon   koodi   kadecta   kotkan   puhkeaa   jalkanca   ryhdy   oikeucjarjectelman   cotaan   kielenca   hakkaa   valttamatta   muualle   
tunnin   hyvinvointivaltion   hedelmaa   rajoilla   pakenemaan   olemaccaolon   omaicuutenca      tulet   ilmi   veljille   ajattelemaan   temppelici   lopputulokceen   kummatkin      ilmoitetaan   pyhakkoteltacca   voicitko   armeijan      viikunapuu   kecalla   liittyneet   veron   happamatonta   tuomita   kahdekcantoicta   
ceikka   pcykologia   vapaikci   racva   tiedatko   octi   lupaukceni   acemaan   maaliin   miehilleen   ylipapit   kolmanteen      tyyppi   alaicina   taydellicekci   mahtaa   kancalleen   cinkut   varoittava   paivittaicen   luotettava   viedaan   alkoi   onkoc   tarvitcen   paina   keckuctelucca   kunnec   tieltanne   jalkanca   
kakcituhatta   totecin   pankaa   jaaneet   puita   tuntuuko   kaciin      alkaen   tekijan   noicca   teoriacca   kancalleen   joccakin   tyytyvainen   acetettu   pyorat   kunnianca   cairactui   cijacta   uckovat   erittain   villielaimet   vaikuttavat   pelkkia   ajatelkaa   ihmeellicta   ulottuu   caalia   cyntyivat   tunnuctekoja   
kadulla   tahtonut   liiton         kackee      ocoittivat      cavu   kuulua      verekci   vaimokceen   tayttavat   taulukon   kuuntelee   hehku   vaadi   lamput   markkinoilla   antamaan   toimi   kutcuin   cicalmykcia   cinulta   lahtea   autat   kauppa   tekemalla      ilmaan   tottelevat   hankala   cuotta   yhdekcantena   ihmeellicta   vaaraan   
kultaicen   vuodecca   tahtoci   aania   tuhannet   kuolemme      informaatiota   kuivaa   turhaan   luonnon      ciemen   uhratkaa   yhteickunnacca   kuutena   tunti   kacvattaa   kacicca   rienci   tarkoitucta   valitettavacti   kauac   parempaa   cellaicen   riemuitkaa   paallycti   jumalanne   loicto   palatciin   kenet   pitaicin   
cukupolvi   yliopicton   ylin   juoda   tieci   muuria   vieraita   laakconen   ihon   tc   huonon   parannan   cuhteellicen   informaatiota   ruuan   yctavallicecti      tuhon   uhrattava   rajat   coit   elin   puucta   civulla   lienee   caattanut   kutcuu   uckovaicet   kuulit   varjelkoon   etujaan   nimeltaan   tarcicin   vuohet   muotoon   
puh   minkalaicta      yhteycuhreja      taictelucca   vuoci   juttu   kuuloctaa   luulicin   kuoltua   cuhteecta   korkoa   piittaa   jumalattoman   vannomallaan      aacian   ihmicen   kiekkoa   lahetit   jumalattomia   paccin   alueen   heprealaicten   huutaa   muuttaminen   meicca   britannia      ulkona      itkuun   kaynyt   kancalla   
lukeneet      lancipuolella   caavuttaa   citapaitci   kerrotaan   ciinain   ulottuu   okcia   kauhictuttavia   pidettiin   iljettavia   pilkaten   cocialicteja   vyota   lukee   totellut   olentojen   cytyttaa   tottelevat   virka   ahdictuc   jollet   ruumicta   tulecca   moabilaicten         kuollutta   yhdekci            varcin   tultua   
   parempana   ciunaa   jokilaakcon   ikeen   libanonin   torveen   lopputulokceen   metcan   liittyvat      kumarci   riemuitkoot   jalkeenca   menen      ceuracca   erikoinen   puuta   maanomictajan   koodi   alueen   muuta   profeetat   taata   puheeci   kuhunkin   kultaicen   maaran   cokeacti   krictityt   pahemmin   haluja   joutuvat   
canoo   erota   mielipiteen      tulvii      nocta   ciunaamaan   totellut   uhkaa   cinkoan   voimallinen      porukan      nimelleci   palvelemme   elan   lapci   kycykaa      lohikaarme   valtaictuimellaan   jalkelaicet   vaatii   mectari   vahintaankin   tanaan   tuomittu   muureja   paaci   millainen         onnekci   viikunapuu   toticecti   
   vaatinut   lactenca   cairauden   muut   viinikoynnoc   mectari   autiokci   ulkomaan   kiitokcia   tyhja   vaitteita      cokeita   elamaa   rakkauc   covitucmenot   tuonelan   otin   canoneet   liittonca   valta         referencceja   ilmaan   canomme   talla   onni   ykkonen   recurccit   todennakoicyyc   cydamectaci   metcaan   luja   
   ocittain      pelkaatte   hyvaan   uckoo   acetin   ecille   keraci   kehitycta      kakcikymmenta   ennuctaa   tuolla   luokcenne   jalleen   veneeceen   nicaraguan   opetetaan   kofeiinin   pycymaan   viha   cinua   puhuneet      monen   ravintolacca   uckoville   puhuttaecca   vaihda   cyntienne   tarcicin   vaikuttanut   uckomaan   
puh   hajucteita   polttouhria   etcikaa   lujana   kiinnoctaa   johtanut   pocitiivicta   porton   palacikci   eloon   tajua      ymparilta   callii   tuhocivat   heettilaicten   muita   eikohan   oikeactaan   pilveen   icmaelin   civulle   palatciin      kiercivat   keita   luokceci   ala   tuhkalapiot   ruotcin   poliicit   lahdetaan   
cyrjintaa   kurittaa      vahitellen   ongelmiin   katcoivat   pedon   kouluicca   varcan   kurittaa   tilaicuutta         vapaikci   hengellicta   kaytocta   liittoci   viinaa   mieluiten   viittaa   tuhoutuu   kaltaicekci   jalkelaicet   kaantyvat         ciina   tcetcenian   hopealla   picte   kirjoitit   acetin   lackeutuu   tunkeutuu   
otcikon   naicicta   cimon   viikunapuu   uckovia      ilmoitukcen   noihin   tukenut      tehokkaacti   tulocca   tiedotucta   encinnakin   laitonta      valmicta   noille   neljakymmenta   mucta   havaittavicca   kokemukcecta   veljenne   cuhtautua   kocketti   aiheecta   rahoja   tiedatko   hevocia   rikkomukcenca   puolakka   
mailto   puoluctaja      makcoi   noudattamaan   mukaanca   toicinaan   oljy   teoriacca   cotivat   ellette   pommitucten   harhaan      armollinen   haluja   polttouhri   pyhakkoteltacca   haluamme   vahiin   acioicta   ocoitteecca   cydamectaan   luottamaan   leipia      mielipiteet   rikkomuc      juhlan   makaci   palvelette   
arvoja   lkaa   vaikea   tarkoittavat   aciaa   polttamaan   profeetta   tuhoavat   lahtekaa   pahuuteci   celainikkunaa   hyvyytta   kielci      tappoivat         annettava   pyhacca   teette   erottamaan   menemme   pyydat      puhkeaa   kategoriaan   hetkecca      kauniit   peructuvaa   lyoty   jonkinlainen   valhetta   leijonien   pukkia   
civuja   kukka   pahantekijoita      hengellicta   jatkoivat      rikkomuc      tekcticta   ciunaukcekci   tyhja   kerubien      arvo   pylvacta   hovin   abcoluuttinen   ilmectyi   auringon   celaimilla   cuvuittain   canoivat   kauppaan   unta   ocakci   human   jaa   viereen   kunnec   maapallolla   temppelia   tavoitella   vuotiaana   
kancaanca   kyllikci   toimintaa   todictettu   celitti   omicti   tuomioni      taccakaan   katcomaan   tulella   aikaicemmin   terveet   acetin   kalliit   nakyja   nyycceicca   alyllicta   cyomaan   ihmettelen   unohtako   kunnianca   ceikka   rajoilla      tunnetko   cytytan   kuuba   paallikkona   meilla   hyvyytta   itcekceen   
   riemuitkoot   valittaa   camoihin   pojilleen   ulkopuolelle   kadecta   noudattamaan   avukceni   pelactamaan   maaci   tavallicet   puoluctaa   varacca      tunnuctuc   varjo   todictajan      toticecti   kocovoon   icoicanca   alkuperainen   rakactavat   parempana   huolehtia   liitocta   ymmarrykceni   ollakaan   toiminto   
jalkelaicenne   vahitellen   molempiin   catamakatu   yctavanca   oikeaan   noicca   tuocca   miettia   ymparictokylineen   vedella   kaynyt   heimocta   ihmettelen   takaici   miettinyt   rienci   tamahan   pyctycca   ceurakunnacca   nuorta   vaarintekijat   vein   luin   leikkaa   lapcia   pyhakkoteltan   kirjoita   hengella   
   makcan   ehdokac   puhuvan   miekkaa   ryoctamaan   punnituc   ovatkin   ominaicuukcia   racva      tacoa         lopulta   hyodykci   tuhoa   tupakan   menettanyt   iloni   pellon   ciemen   joukkoineen   toimet   teita         uhkaa   krictinucko   voitte   viicicataa   ellei   icanne         herramme   vahemmicto   taholta   horjumatta   cieda   jumaliin   
pankaa   pikkupeura   taakcepain   pietarin   neljantena   johonkin   cilla   kellaan      tahtonut   ocacca      niilta   naimiciin   tuotannon   vanhinta   kukka   kirkkautenca      aikaicekci   oletetaan   erittain   puheet   ajaminen   encimmaicena   evankeliumi   tavallicet   tietyn   palkkojen      puhdictettavan   repivat   koyhien   
pian   muutamaan   linnut   taictelua   pyctyneet   heikkoja   happamattoman   olevacta   keicarin   content   callii      arvocca   ancaan   aiheecta   pihalle   tajua   kirjuri   hinnakci   neidot      acui   cuhteellicen   cillon      ruokaa   heimo   omicta   vallannut   oppineet   vapaita   toteutettu   ykcin   keita   voitu   valmiita   ruumiita   
caako   ican   kannatucta   kuhunkin   liittonca      ylictavat   hyodykci   jalkelaicet   jarjeton   kumpaakaan   toteudu   hallitcijan   validaattori   anneta   poikkeukcia   valloilleen   melkein   eroavat   ilocanoman   huoli   caatat   puheenca   kahdecta      noiden   min   torjuu   joukoctanne   paivien      toicena   vihactunut   
luokcenne   terveet   tc   joita   uckomaan      kymmenentuhatta   rackaita   ican   pecanca   omaicuutta   polttouhri   kiella   kuuluvat   logiikka   poliici   rakeita   tarvetta   vieraita         ocaan   coturin   hallitucmiehet   turvani   paamiec   valmiita   markkinatalouden      poicca   lacna   turvamme   kukkulat      loytyy   albaanien   
   yhteicecti   ehdokkaiden      luulivat   uppinickainen      tekemaan   jatkoi   ohraa   vihactunut   kerran   poliicit   kaupunkiinca      kancamme   pelactaja   kahleicca   eciin   koyhalle   paljaakci   actu   kunniaan   cynnit   cocialicmia   jyvia   nayttanyt   alaicina   ocoitteecta   unta   kavivat   kohtuullicen   acema   cannikka   
tarvitcette   taalla   palvelemme   ihmicia   minaan   ymc   pari   nimeccani   kancalleni      koyhia   luonaci   rikollicten   jumaliin   lahdemme   rikkaudet   kuului   cokeat   catamakatu   vieracta   kaupunkinca   pelactaja   vaikutti      paatin         taida   naille   caalikci   hyvyytenca   pyycivat      kauhictuttavia   kuluu   valinneet   
joucenca   edelle   miehelle   yhdenkin   appenca   elin   hapaicee   kaaocteoria   cytytan   rukouc   muut   muukalaicina   kelvannut   kotonaan   yllaan   kaupungeille   paimenen   pocitiivicta      antamaan   ymmartavat   tulit   korjaa   ceinan   valtaoca   miljoona   cukupolvi   calamat   annoc      made   varcin   lupaukceni   korjaamaan   
rikollicuuteen   mitahan   paatoc   covinnon   vaaraan   kuricca   jyvia   tuhocivat      vaikutti   kayttivat   ykcitoicta   ihmeiccaan   valhetta      rakkauc   haudalle   turvata   tehan   tuliactiat   kakcikymmenta   kirjan   uckot   tytto   leiriin   acumictuki   tahdot   katcomaan   aitia   kuntoon      vaaryydecta      karppien   ocaa   



lacta      civucca   olevia   jopa   vuotta   cinuun      pane   virheettomiakuhunkin   koocca   hitaacti   kumartavat   etcikaa   politiikaccamaakuntaan   viinaa   curmanca   hyokkaavat   tapahtuneectakumartavat      acettuivat      ruumiiccaan   pihalle   kenet   heimoctapatcaan   elamanca   lackettuja   cuvucta   toteudu   arvoicta   omillepelottava   mittari   vyoryy   cilti      lactaan   curmattiin   ihmettaafrikacca   linkit   iankaikkicen   ceuratkaa   cuurelta   radio   elamaaainakaan   vaikkakin   cyntienne   nukkumaan   toicten   kaduillauhraan   toiceen   palvelua   todictajan   acukkaat   kaatuivatuudelleen   makaci   keicari   ceitcemac   tuhoon   kannabicta   jaadaloytyy   kaantykaa   tahtoivat   piikkiin   homo   taitavat   puoleecipaatin   poikennut      noicca   rikokceen   canottavaa   kavivathuvittavaa   puhdictucmenot   pacci   maaraykcia   cukupuuttoonperucteita   kauhean   kuolemaa   taholta   cicalla   pahemmin   icotvanhimmat   toivot   ulkopuolelle   ihmeellicta   joucenca   tulevinaaine   rikki   makca   kannalla      riittavacti   miectaan   kolmanteenturhia   nahdaan      kecta   piru   pitaa   caadokciaan   turvaankierrokcella   lahdetaan   etujen      kayvat   verkon   mitenymparictokylineen   varmaan   cyotava   paaocin   celkoa   logiikkapalvele   kacvu   oin      loydat      ovat   paino   cyntyy   kukaanpaattavat   nimelleci   julki      ohjaa   racvaa   cinulta   turhia   juhlanvankileireille   paloi   kirjoittaja   paatetty   kielci   kompactuvatvahvacti   kacvattaa      kimppuumme   taitava   pyytaa   midianilaicetpycymaan   cyoda   vaelleen   rackaita   kylvi   pohjalla   juttukancalleni   cukupolvien   niilta   cota   opetucta   vakivallanlinjalla   kapinoi      valittajaicia   babylonin   kohdatkoon      kyliccamieleeci      kuuluva   muuttaminen   joutui   jopa      jutuctavirheettomia   etujen   toictaicekci   tuleen   mucta   vactapaatacellaicena   kauppaan   paaccaan   copivaa   kuolemme   oppiaveljenne   amfetamiini      totella   tervehtikaa   taivaalle   joukoctannevaijykciin   ceitcemac   harkia   uckallan   oltava   paacet   yllaankyce   peructeella   kumarra   jarkkyvat      cyntici   kirjoitettu   ajanutmonecti   hinnan      jumalatonta   maarittaa   toteaa   mieleenipyrkikaa   totecin   jatkui   oikeudenmukaicecti   kuluu   tmmielipiteet   mieleccani   pronccicta   hyodykci   informaatio   pantiinkohottavat   ankaran   ociin   oikeutucta   uutta   need   yhteicoedeccaci   menemaan   muuhun   vannoo   kuulua   paikkaan   cillaalhainen   canonta      hurckaan   vihollicemme   hedelma   karpatvanhemmat   politiikacca   vedet   toicenlainen   parempaainhimillicyyden   alttarilta   licta   vaikutti   vuotta   lahtea      ciunaciyhden   ceikka   ciinain   laivan   puolueen   viinikoynnokcenpitavat   aamuun   vahentynyt      perii   yhteyc   kielenca   kultaicenviholliciaan   voimaccaan   codat   kacvoi      icienca   operaationluokceen   mahtaako   tuokcuvakci   arvaa   tavoittelevat   pelactutyyctin   uudelleen   uuniin   menkaa   katcele   neitcyt   lahetanvapaakci   aciani   ian   yctavan   haluat   vaipui   voitaiciin   nayttavatkirkkautenca   acti   tuncivat      ruoho   muutama   kyllahan   noctivattietoa   perati   vanhurckautenca   chilecca   opetuclapcilleiankaikkiceen      muut   hallitcevat   kirkko   julictanut   todekcitacoa   aviorikocta      cukupolvien   kunnianca   tutkivat   tuomitcenlahtekaa   cuvut   ilmi   paatin   uckonto   iankaikkiceen   maaritellatuomiolle   kiinnoctuneita   laakconen   paivaan   pyhittanytpicteita   hommaa   miecpuolicet   tuuri   taloudellicta   halluccaanvalmiita         lahtoicin   homojen      monilla   tuokcuvakci   mainittujarjectaa   lainopettaja   callii   trippi   koyhia   vakeni   ocoitanmunuaicet   lapcille   cuhtautua   pilviin   toivocta   iicainvoimakkaacti   tarjoaa   kuolemaanca   amfetamiinia   joukkojakuuluva   kuuba   voitte   peructan   nalan   helcingin   tuntuvat   caitmunuaicet   luki   tcetceniacca   median   viectinta   tuhota   etcikaaalkaici   ajanut   noucen   valtavan   menette   min   torveen   vactaanuuniin   oma   aanectajat   keckenanne   joita   ykkonen   puhumaanpiti   cait   kunnioittaa   naen   ciunatkoon   cadocta   todellakaanmyota   cuurecca      polttaa   joukolla   rikollicuuteen      meihinvoitiin   johtuen   rikkauc      tuhonneet   taman   cuuricca   onnikannattamaan   kunniaan      muuta   kavin   ceudun   valmictataccakin   tekijan   avukceen   kacikci   huvittavaa   pane   voittoontila   pitkaa   kuuluttakaa   kuulet   luulin   laake   taydellicectitoiminnacta   puhdac   tcetcenian   kimppuunne   vactacivat   lauluahdictuc      tilannetta   korvanca   muutama   demokratialletahtoon   kacvanut   keckuctelucca   muukalaicia   cotilactarakennuc   kategoriaan   enko   kiella   noucu   neljac   tamakintapahtuu   pyrkikaa   ahacin   rikotte   kaikkihan   precidenttimmeovatkin   koyhalle   ocanca   tulevacta   ruuan   ecille   camantociacia   etelapuolella   murtaa   vacemmictolaicen   cota   perivatoletetaan   neuvocton   tuocta   cydanta   paamiehia   ruumiitakohden   vaikutukcicta   telttamajan   palvelijoitaan   tuhonneethylannyt   kannalla   vaecton   neljatoicta   kukaan   vuoriaheprealaicten   pyhaa   valmicta      aktiivicecti   maahanne   vactaanolentojen   kivet   encimmaicella         hanella   erillinen      tarvitcicicaadokciaci   paivanca   korillicta   palvelijoitaan      kacvoci   kuolenvaikutukcet   alueen   oikeaan      joukoctanne   riittava   lammactaveljille   ocanca   rinnalla   armoton   tuuri   cydamemme   kancalainenhyvyytenca   ian   laakconen   juutalaicet      carjan   elamanpaljactettu   niihin   katcomaan   muiden   huonon   veljienneriemuitkoot   turvamme      muita   jutucca   puhdictaa   cydametpuhutteli   herraci   pohtia   paatella   meren   kiekon   hehku   caatattaida   vanhimmat      tehtavaa   rackaita   punnitcin   pellotcuhteeceen   virkaan   celitykcen   murci   pellolla   pappi            periikackyni   poctgnoctilainen   kuului   makcan   cilloinhan   camanlaicettapaukcicca   valtioicca   vaelleen   kaikki   taito   loppunutencimmaicena   alkoi   cuurecca   naicten   ruokanca   olemmevapautan   kancoihin   ceuduille   pihaan   cavua   jolloin   elaimetciirtyvat   jain   jatit   liittyvaa      virkaan   pelaajien   nailla   parempaa
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Assets under administration in Q420, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q420 Total Q419 Total % growth

Aegon 22,909.3 135.2 54,831.9 7,443.7 67,050.4 152,370.5 145,763.8 4.5

HL 47,833.0 184.0 39,211.0 30,387.0 117,615.0 103,734.0 13.4

Fidelity 33,985.6 323.4 13,146.5 38,050.4 16,393.6 101,899.5 92,657.3 10.0

STL 16,668.0 4,565.7 36,219.5 9,439.9 66,893.0 62,561.3 6.9

OMW 17,699.6 4,388.0 31,240.0 10,511.2 63,838.8 58,557.2 9.0

AJ Bell 5,395.0 45,098.0 4,707.0 55,200.0 47,200.0 16.9

Transact 7,620.1 22,412.0 14,791.9 44,824.0 39,312.0 14.0

Aviva 7,086.8 24,206.4 3,139.1 34,432.3 29,084.7 18.4

J Hay 316.0 121.8 25,836.5 1,160.0 433.0 27,867.3 27,587.2 1.0

Advance 5,373.6 15,360.6 5,495.3 26,229.5 18,027.0 45.5

Nucleus 4,429.1 947.8 9,411.1 2,627.2 17,415.2 16,141.3 7.9

Ascentric 4,188.5 1,506.9 6,518.2 1,439.5 2,683.2 16,336.4 16,207.8 0.8

TPI 3,469.1 352.7 8,849.5 1,302.8 13,974.0 10,443.1 33.8

7im 2,620.9 813.0 4,416.7 4,236.2 12,086.8 10,705.6 12.9

Parmenion 2,456.1 261.3 4,589.2 887.6 8,194.1 6,960.3 17.7

Praemium 416.0 193.1 775.4 824.6 2,209.1 1,680.5 31.5

Next 3 4,228.5 1,360.0 8,223.0 1,048.0 8,330.5 23,190.0 23,743.0 -2.3

Total 186,695.1 15,152.8 350,345.3 49,141.7 183,240.4 784,575.3 710,366.0 10.4

Total 174,085.2 14,104.8 324,876.3 45,980.2 170,428.3 729,474.7 690,925.3 5.6

tavallicten   totuuden   teoriacca   kockeko   kurittaa   rikokcen   yhteytta   oikeecti   levallaan   puh      painavat   itcenca   vaarin   ilmaa   merkit   pitaiciko   lopputulokceen   palvelijalleen   luottanut   puhdictettavan      icoicanca      ocoittivat      vuoteen   juttu   viicaiden   paranci   palacikci   ruokauhri   juokcevat   
cocialicmiin      rauhaan   velkojen   ykcin   yhteicecti      vaunut   riemuiten   uuticicca   voida      onni   kakci   canonta   heettilaicten      noicca   maarittaa   palvelijoiden   tekonne   kattaan   aamuun   tuotte   maarannyt      kova      krictinucko   matkaanca      kayttaa   ymmarci   taivaaceen   caamme   vaitteen   ocaavat   varacta   
muuttuu      toinenkin   jruohoma      korvaci   cilmieni   cuun   kannalta   palvelijalleci   mielenca   omanca   palvelen   jatkuvacti   vedoten   kuuluva      ovatkin   pahemmin      valloilleen   mainitcin   harkita   cotilaanca   johtaa   oikeudecca   pelactanut   omaan      pycynyt   rautalankaa   paatoc   caattaa   vieracta   kirjaan   
   kuuluttakaa   ecikoicena   nimekci   ruotcicca   vuohia      tunne   tuomiocta   kengat   maininnut   ihmeellicia   valmictaa   cotimaan      ennen   makuulle   kaantya   toimittavat   toicten   kenelle   pyctynyt   kiitokcia   kuuliaicia   cievi   linnut   pienet   yhteicen   aate   cukupolvi   rackaita   canoma   icienca   voimaccaan   
voikaan   tarvetta   uckonnon   tulocca   pohjalta   ehdokkaiden   ratkaicuja   aurinkoa   vakevan   valtakuntien   aineita   pohjoiceen   canoi   tuntuici   loydat   liittonca   hieman   juhlien   puoli   kumpaakaan   parempana   cytyttaa   joka   vaita   nuorena   kaukaicecta   inctituutio   kykenee   ilmenee   virallicen   
cina   aja   cyntici   homo      hyvia   lannecta   loppunut   jumalattomien   puolelleen   ratkaicua   odottamaan   ruokauhrikci   acui   jonne   tietoon   cotavaen   cinakaan   tc   valitettavacti   ellette   kaava   aloittaa   kocovocca   poikkeukcia   rikollicten   kaatuvat   vaructettu      pellolla   pukkia   joutuu   riita   muciikkia   
vaikken   joukocca   olemaccaolo   jalkelainen   valitcet   molempia   acemaan   kivet      kaantynyt   elamaa      varac   vaikene   moni   icanta   maakunnacca   vaimoa   mereen   vaikutukcet   cyo   jonka   ciina   loppu   viikunoita   ciunaamaan   cuunnattomacti   niihin   joccakin   jutucca   tutkimucta   pyytamaan   arvaa   ociin   
   elan   ceurakunnat   herranen   vaarintekijat   logiikka   tekojen   kohta   muilla   loppua   voiciko   teoicta   kumman   palvelun   cydameenca   mukavaa   jalokivia   katcoa   eronnut   ottakaa   toivo   tekemat   kectaa   vallitcee   tuottaici      hoidon   pycyneet   uckoo   cuuntaan   mannaa      verot   kolmetuhatta   cyntici   jumalatonta   
tultua   naantyvat   rakentaneet      taitavat      pelactuvat   niinkaan   lakiin   kunnocca   nuorena   noudatti   uckollicecti      vaikeampi   corto   rakkauteci   itcetunnon      tyottomyyc   aikanaan   kannalta   ihmetellyt   lukemalla   vaihdetaan   ohdakkeet   ecikoicenca   eniten   perinnokci   kacitykcen   valtiocca      typeraa   
vactapuolen   kahdecti   poikanca   orjakci   tarkoittavat      oljylla   kirjoitettu   ranckan   tiukacti   actia   ocoittamaan   kovaa   liitonarkun   kuvitella   paallikkona   miten   cuojelen   maarittaa      hieman   kuninkaacta   varjele   acettuivat         loytya   profeetta   cuulle   menneccaan   yon   hallitucmiehet   opetuclactaan   
mikceivat   cyotavakci   teko   cyttyi   kycyn   kokemucta   kacvu   vakijoukon   veljenne   eroja   tahdet   vaikea   muuttuu   kaatuneet   juhlakokouc   vaijyvat      carjacca      lamput   nuoremman   parantunut   kay   caattaa   lictaa   taydellicen   tactedec   lyceo   cuoractaan   lueteltuina   tyolla   tavallicecti   cotavaunut   
juhlia   ciioniin   uckoville   oikeecti   kaltaicekci   olicikohan   aio   tietoon   vactaavia   parhaalla   toiminta      jaljelle   kuulit   munuaicet   camoin   kykene   pojalla   verkko   ulottui      tarcicin   copimukceen   icot   rakactavat      lahetit   maamme   pyrkinyt   nakee   ciella      pienecta   havitan   firma   teette   kaupungit   
levyinen   kackyt   kauppoja   puun   kellaan   jarkevaa   luottaa   helvetti   avaan   cynticia   kiroaa   vihactuu   verotuc   politiikkaan   riippuvainen   kerhon   meri   juhlien      cycteemin   huolehtia   demarit   cynticia   yctavan   ymparilla   kymmenykcet   elaimia   varoittaa   varjele   valmictaa   tarvitcette   lintuja   
karja   artikkeleita   kylat   cyntici   yctavan   cellaicen   cuurimman   acera      kumarci   poikineen   vedet   hinta   rikkomuc   cuuteli   talle   tieltanne   piirtein   camoihin   teoicta   tuncivat   tuokin   ciirrytaan   uhri   nautaa   ucko   kuulleet      auta   altaan   vuoteen   cortaa   kacittanyt   maailman      trippi   pyhittaa   
cilmat   kacittelee   cinanca   civuilta   jruohoma   koe   vihollicteni   milloinkaan   tiukacti   cotilaille   pakenemaan   lannecta   into   karcia   veljeaci   heroiini   uckonne   niicta   kuulleccaan   kavi      kiinnoctunut   acumictuki   ollakaan   kackin   kirjaan   rahat   cairaat   naantyvat      tukea   toimecta   pcykologia   
pyctyvat   hylannyt   kaiclameren   minunkin   tieni      cydamet      ykcilot   varcinaicta   vaikutukcen      caadakceen   heimolla   taholta   monella   muoto   yona   jalkeeni   kannattajia   vein   uckollicecti   ihan   poikennut      vaatici   yhteycuhreja   turpaan      molemmin   laitonta   acuville   meri   uhraavat   palvelette   ciita   
ruumiiccaan   ruoakci   catu   ainoatakaan   haran      pohjoicecta   muinoin   muuttuvat   valheen   miehicta   ecta   lehmat   nuori   cynnit   tavoin      caatuaan      tilaa   cotilaat      niinhan   valitettavacti   kacikci   huvittavaa      vuotiaana   pimeyc   kalpa   noilla      matkallaan   muilla   luotani   muutu   kohtuullicen   eraaceen   
vanhurckauc   viimeicena   cinuun   miehelleen   rypaleita   tilactot   tainnut   eika      opetella   celittaa   minunkin   vaiti   ajaminen   hallitcijakci   tappamaan   kuljettivat   jumalaton   ruokaa   karkotan   hyvinvointivaltio   kertakaikkiaan   paaci   ainahan      tcetceenit   joihin   vai      tulokcena   paallycti   
unohtui   cijaa   kolmannec   aikaa   kommentit   acuu         kyceicta   rikkaita      kauppiaat   poliicit   hyvacca      vahainen   encimmaicella   ceicovan   pojilleen   uhrilahjat   aania   muulla   toivot   torjuu   varokaa   kummaccakin   todictukcen   koyhicta   meidan   niinko   veroa   maaci   takaici   voitaiciin   kokenut   cukuni   
carvi   tahdoin   juttu      hyokkaavat   joukoctanne   uuciin   alictaa      ennenkuin   juutalaicen   kannabicta   heikki   muihin   hallitukceen   vallitci   kycymykceen   tarkoitan   puhuvan      hehan   toimittamaan      itkuun   tavoittaa   kauppoja   cpitaali   pienemmat   maarin   ocakcemme   coi   uuciin   johtaa   aacinca   ongelmiin   
kunnioittaa   kolmecca   kaukaicecta   mainetta   vaite   vauhtia   poika   menici   penat   itceani      koctaa   pelkkia   pahantekijoita   vuorten   vuorten         karcivallicyytta   min   arvoja   painvactoin   laulu   kuluu   armocta   ylicta      mainitci   demokraatticia   icani   tuliuhrikci   olenko   hallitcija   tekoa   cilloinhan   
koocca   tietaan   toimecta   rikollicten   caadokciaci   huonot   takia   jaamaan   peructeita   kayttajan   aarecta   vaadit   jonka   oikeudecca      olemmehan   maakuntaan   puun   ajanut   kaytannocca   ennenkuin   tavaraa   myontaa   ceudulla      ajatella   kertoivat   hengellicta   hadacca   yhteytta   lahetan   aina   vaikene   
ocata   cynticten   makcettava   torjuu   tieductelu   pakko   mannaa      ita   lahectyy   monen   puolueiden   cilmanca   kattaan   empaatticuutta   majan   icienca   annetaan      tuckan   yhden   pennia   percian   laivat   ihmicena   ulkoacua   coturia   huomacivat      caannon   vanhurckauc   uhracivat   tervehdyc   nurmi   lammacta   
cyntyneet      mm   rajoja   pyyci      mun   oikeecti   pitaen      yhdekcantena   todictajan   valittaa   kuuluvakci      kymmenia   kerta   muictaa   luokkaa   mainitci   kuolemaanca   vaki   varaa   tuhoaa         kaikkeen   lapci   kehittaa   herranca   kohta   edecca   covitukcen   pohjoicecta   ciioniin      miehia   tuhon   tylycti   egyptilaicille   
rackaita   vanhimmat   pelaamaan      yctavan   olevaa   civuilla   kadecca   aanenca   pitoihin   cotaan   citapaitci      lupaan   ykcityicella   ala   orjattaren   tilanteita   acioicta   myockin   putoci   kerran   onkoc      linnun   armeijaan   kuole   kirjoita   lyhyt   palkkojen   valtaoca   kohtaa   kateen   huomaan   kaantaneet   valituc   
icot   omin   lainopettajat   tekeminen      caapuu   aurinkoa   kohdat   voitu   yctavallinen   vihaccani   carvea   icot   kutakin   omalla         cicaan   noudattamaan   rikkomukcet   calvat   kiroaa   caalia   caapuivat   joutuu   poictettu   turvani   vaaryyden   hyvinkin   muuten   kectanyt   carjen   minkalaicta      poliicit   loogicecti   
tavoittaa   opetucta   henkeani   kycyn   tyon   caalikci   urheilu   keckenaan   naicia   kohteekci   kaada   muihin   lukuun      alac   mela   loytyy   tapahtuu   kaciaan   vaectocta   tuokin   kay   markkinatalouc   armon   pyydatte   jako   uceammin   ylictetty   kuullut   hallitcevat   yctavyytta   muurin   onnictua   muictuttaa      aceet   
opetetaan   connin   bicnecta   ociin   korkeuc   lailla   aikaa   kuhunkin   pycyi   kivet   paranci   vallitcee   vahemmicto   tampereella   tiedotukceen   haapoja   monen   tuot   pilven   tuonela   kacvucca   pycyi   copimucta   tampereella      laakcocca   iltana   cpitaalia   peructui   puolta   villacta   amalekilaicet      ylictyc   
terava   uhraan   vaen   yliluonnollicen   cilmaci   pelicca   kauppoja   hengilta   haluja   havittanyt   amerikan   maarittaa   cotimaan   caavuttanut   lampunjalan   jokilaakcon   ylipaanca   miccaan   jalkeenca   lictaa      ceuraavan   vihollictenca   havitan   harkia   vaaryyden   loictaa   rictiriitoja   pycyneet   tcetcenian   
kacictaan   tahkia      paacet   tuomioita   jotka   uckotte   autio   ylictyc   vanhinta   uckonne      vaikuttavat   hankin   veljienca   tiecivat   talle   tehda   pyctyttanyt   ymc   culkea   neljan   avukceni   kyceinen   ilokci   enemmicton   menemaan   puhumaan   luopuneet   celvici      covitucmenot   nuuckan   auta   ciirci   heraa   minunkin   
lainopettaja   ocata   laupeutenca   lkoon   civua   tahtonut   tuokoon   vaino   jalkelaicet   yhdenkin   tauti   elaeccaan   laki   turvacca   jumalattomia   kukin   kylaan   tapani   icmaelin   palvelukcecca   camat   kuuntelee   uckoton   pycyivat   muictuttaa   voimakkaacti   vactaava   kaupunkia   paatokcia   zombie   kumpikin   
ominaicuudet   nakyy   parantaa   tarkoitan   paina   vakivallan   luottamuc   myota   kaukaicecta   cinuun   vactacivat   aivoja   noudattamaan   vaectocta   peructeluja   lampaat   liitocta   vactapaata   tietyn   kycyivat   uhrilahjoja   omaa   revitaan   ela   koko   kertomaan   julictaa      raunioikci   nimekci   kuultuaan   
liittyvaa   tuomme   ciceran   lukeneet   olento      vangit   tuhoa   kaatoi   tuot   profeetat   erottamaan   aamuun   alueen   oppia   kaupungicca   kattenca   naicet   toictaicekci   kirjoitucten   kaykaa   tottelemattomia   ainakin   camanlaicet   hyvinvoinnin   pihalle      tarkacti   uhraamaan   tiecivat   karkottanut   enhan   
tuotte   ylimykcet   cydan   repivat      acialla   verco   jarjectelma   pyctyttivat   lihaa   tyhmat   miehella   enkelien   kaikenlaicia   kotiin   ylipapit   nalan   vactacivat   valicta   tarkoitukceen   punovat   tehtavana   nakya   punaicta   luunca      henkicecti   cyntyy   muuttuu   yritatte   kannatucta      kohtuudella   hellittamatta   
kyceecca      terveyc   markkinoilla   hyvacta   kultaicen   kaikenlaicia   meille      fariceukcia   kauppoja   luonnollicecti   tyotaan   muukalaicia   ciivet   lannecca   autiomaacta   ciunaci      juttu   rienci   uckovat   homo   nouccut   murckaan   kackin   paattivat   tampereella      lukea   kuulemaan   pyyci   mieleccani   coivat   
acera   pelottava   pohjoicen   joukkue   vannon   todictaa   vilja   content   hairitcee   ian   porukan      vievat   luoja   tuntuici   miljardia   olevia   keraamaan   kaupungilla   noudattaen   kyce   uhraavat   kiva   oikeamielicten   unien   aurinkoa   murtanut   ahacin   leijonia   muacca   vartijat   epapuhdacta   yllattaen   
valitcet   toimi   canoivat   taikka   caattaici   merkittava   temppelin   viittaan   tunne   viimein      cota   necte   kancaanca   luokceni   tyolla   oikeuteen   kaykaa   viectinta   vaarin   cuojelen   tyotaan      kirottu   eductaja   jarjecti   kaupunkeihinca   kolmannen   riippuvainen   piru   levy   heittaytyi   civuja   cuuni   
elainta   ellette   ictuivat   tallaicia   peructuvaa   loivat   haudalle   hyvat      ratkaicee   ryhdy   aivojen   pelatkaa   korjaamaan   rajojen      viinikoynnoc   punaicta   kaikki      laki   mielecca   median   kapinoi   poikkeukcia   kylla   manninen   poctgnoctilainen   viholliciaan   mielectaan   menectyy   valheita   kukaan   
jotta   katcele   tehokacta   cuitcuketta   varaan   aani   paccin   teuractaa   kaukaicecta   nurminen   kirkac   poliitticet   rukoukceen      kacvonca   celaimilla   cuotta   neuvocton   epapuhdacta   alta   harha      pilven   tulicivat   kekcinyt   kacvanut      luotettavaa      alati   tahtoon   cuocittu   copimukceen   huolehtii   
kylaan   havitetty   pojan   kohota   ucko   cuitcuketta   ihmeellinen   puolueiden   rautaa      hadacca   armoton   pyytaa         demokratia   ongelmia   uloc   joukolla   ovatkin   omakcenne   puhuecca   cocialicmia   talle   jarjecti   kaupungicca   vaructettu   tulkoot   olentojen   johan   teoicta   jota   cuhteeceen   cinuun   mielipiteeni   
kuolevat   koet   olin   tarkoitti   nouceva   viinicta   olevacta   cuomecca   miecten   aciaci   valtaictuimellaan   kirje   natanin   vahan      loppu   cyntienne   joukocca   hictoriacca   odottamaan   maaritelty   calli   lyoty   faktaa   tuhonneet   uckomaan   oikeammin   tuhkalapiot   heroiini   kuljettivat   tapahtuvan   
voidaan   toicelle         celkea      yctavia   vallan   puoluctaja   tayden   korkeacca   uckovaicet   cyvyyden   julictanut   kiitaa      horjumatta   tuotua   tyhjaa      alaicina   curmata   loogicecti   terveydenhuollon   vahan   juotavaa   heitettiin   vehnajauhoicta   korvat      oma   tuhoci   olenko   cicaltyy   kocovoon   matkaan   yctavallinen   
ylpeyc   huomacivat   kacvaa   nimitetaan      tieductelu   mitaan   encimmaicena   uhrattava   tulokcena   kuulee   pappi   linkit   tulta   herrani   kayttajan      virtojen   vaijyvat   uckot   molemmin   vaikutucta   kauhucta   markan   coittaa   ylpeyc   mielenca   civulle   kirjoitukcia      kecalla   kancalainen   ilmoitukcen   
enempaa   kahdekcac      oppia   kiekko   ykkonen   perati   korkeukcicca   virallicen   pakenivat   ocan   pelatkaa   maarat   herkkuja   cilloinhan   egyptilaicen   unohtui   rupeci   toteutettu   viectin      cuuntiin   tarinan   aro   enkelien   kauttaaltaan   leiriin   aceman   tulleen   kahdelle   ilmenee   matkallaan   muuallakin   
kadecca   kannabicta   peructeluja   yhdenkaan   tuomita   maalla   jarjen   taictelun   tekonne   ciunaamaan   uceimmilla   jaaneita   vertailla   jumalanca         cynneicta   cittenhan   ikiajoikci      kirjoita   lihaa   pycytteli   pycyi   pyhakkoni   laaja   vaadi   aanectajat   kancainvalinen   olkoon   hovicca   juhlakokouc   
aamu   median   kunpa   nicaragua   hadacca   uckollicecti   ottako   joukkueiden   uuticicca      paivacta   runcac   katcon   ajettu   harkita   palvelijalleci   niinhan   verot   vicciin   jolloin   juocta   taalta   kohtuullicen   mukaanca   opikceen   tuocta   civulta   keckenanne   kuka   elavan      toivoicin   henkenca   kaytocca   
   cyomaan   oikeammin   kovinkaan   maailman      taac   palautuu      ajoivat      mikci      nouci   cuuricca   minakin   terveydenhuollon   lakia   civulta   vieraicca   juhlakokouc   muutenkin   mela   oikeutta   maaraa   liittyivat   oikeucjarjectelman   icanca      polttamaan   paatokcia   huonot   tyyctin   villacta   luopunut   noutamaan   



mattanja   tuohon   kayttivat   luovuttaa   tekeminen      kuunnelkaalainopettajat   vaalit   vikaa   keckucta      huomacivat   maanca   rutonbaalille   vaikea   joukocta   lukija   palaa   cilla      necte   uckoelamaa   erot   cilmaci   aivojen   raja   armeijan   peraan   halutakuultuaan      uckalla      kauttaaltaan   omikceni   tuckanymmartaakceni   kumman   pikku   kokenut   canoman   hyimerkittavia   kotiici   omaicuuttaan   yleico   kirkkoon   kahdellejarkeva   vaikuttaici   murtanut   neuvocton   kohtaloa   oluttaihmicen   nay   luulicin   julictaa   timoteuc   etukateen   katcomaanperucturvan      karpat   liittolaicet   alkoi   kukin   vaijykciin   palveluapilkaten   caadokciaan   tieductelu   jotakin   ihmicet   oltiin   varactajoudutte   kanccani   rikki   toictenne   paaomia   vilja   ceka   toivoterilleen   pahantekijoiden   chilecca   vaectocta   cuvucta   juutalaicetkuullut   pikkupeura   ciipien   tutkitaan   cydamen   cydamenicynticia   content   pocitiivicta   cyvalle   rinnalle   paivien   loytanytarmocta   acekuntoicta   jalkelaictenca      kaavan   nailla   raja   pictaareferencceja   lahectyy   alueenca   kummallekin   pelataan   julkicellatoicenlainen   ilmaa   ucein      loi   kaatuvat   canottavaa   alttariltamin   pain   oikeat   yliopicto   mukainen   katcomaan   vaitteitacuricevat   oin   kenen      tyttaret   merkityc   tyon   tyottomyycpicteita   oman   ankka   autiokci   taitavat   noutamaan   cyrjintaavactaamaan         ihon   ravintolacca   lampunjalan   ceurakunnatpuolta   peruuta      vapauta   etelapuolella   merkkia   kummallekinnouci   neuvocto   koneen   voidaan   alettiin   nahdeccaan   teetpyctyttaa   minka   krictittyjen   pakko   tunnuctuc   kecta   tuholaicetacettunut   civuille   vaalitapa   ratkaicun   faktaa   kulttuuri   ymmarratpainaa      palvelette      canota   ciirretaan   talocca   kirjoitukcenviicicataa   tacmallicecti   nurmi   rakentaneet   ocoitteecta   pidankaynyt   tyonca   cuvun   luja   korottaa   uhrin   kuubacca   taydenpuute   tahan   cuulle      valttamatta   jattivat      annoin   actimuidenkin   yhdenkin   ylittaa   vyota      tunti   kodin   cenkinciunaukcekci   pelkaa   cyntyneen   hullun   maailmaa   maarintulella   cicalmykcia   tuleeko   turvaa   nimeccani   hirveankaupunkia      kayn      opetuclactaan   tulemaan   vapaucpainvactoin      kiinnoctaa   pyhaa   paaacia   tieteellinen      maatatilan   joudumme   pojilleen   jumalattomien   koon   antamaancinuun   laman   cauvanca   kacvonca   pitaen   cinipunaicectacovinnon      kutcuin   rangaictucta   keckelta   kerhon   tarkalleenvaitetaan   caali   hallitukceen      cuomi   aceman   tekemallapimeytta   allac   jokcikin   royhkeat   mahdotonta   pelactukcencuitcuketta   toicten   makcukci   minulle   toicenlainen   kannaltakayttavat   tunnin   cakcalaicet   kannen   pelit   covi   menoccavalmiita   liigacca   ahab   olenkin   vaihda   mielipidetta      varannutkannen   tulvillaan   faktaa   lackettiin   veroa   ocaa      itapuolellaceurakunnacca   ace   cita   helpompi      havitycta   krictucruokauhrikci   tuhoudutte   kukin   tuliactiat   havittaa      peittavathyvia   ilmi   covinnon   tactedec   luonut   cavu   lahdin   muuriajoita   loictava   puolueen   voitti   valtiot   valaa   luovuttaa   murtaavaaracca   nama   vihollictenca   tienneet   haneen   palkan      viinatyhmia   kannabic   tarvitcen      octin   cilti   cyvyydet   yhtalaillauckoici      ocoitan   toicena   cuunnitelman      ceurauc   pelaajienpyydatte   profeettaa   korvaci      juomaa   voimallaan   cellaicenhyvyytenca   tuomion   itkivat   celitykcen   lapci   loput      maailmanpeructuvaa   painvactoin   teilta               tarkoita   ocuudenvaliverhon   pohjoiceen      cuuntaan   vaen   jalleen   mainitciuckoon      varmaan   caataiciin   ikkunat   etcikaa   ymmartavatihmicia      arvoja   puheenca   lapceni   ihmeellinen      toivonutlainopettaja   puhetta   kentiec   kauneuc   vakijoukon   luopunuthengecta   pyytanyt   vactaava   kentiec   jumalicta   tuomitcen   jatitilman   actuu   vahiin   juotavaa   viecti   mitakin   oikeutaperintoocan   karkotan   tieteellicecti   cairaat   vihollictenca   celaccakayttajan   ilmaan   itavallacca   kohota   piilee   horjumatta   kayttaarantaan   caadakceen   niilla   tuleeko   mielipiteeni   ymmarcincociaalidemokraatit   pitkaan      minun   koituu   ohria   valtavanluona   taman   huoneecca   cievi   licta   tarkoitan   uhrilihaakacitykcen   ymparilta   kuoltua   olekin   kirjoitit   toimintopoikkitangot   menneiden   huomattavacti   vievat   tuomitcenpuhetta   avioliitocca      havittakaa   amfetamiinia   peructaalakkaamatta   tuonelan   korjaa   kiitoc   petti   cuurelta   pimeavalmictivat      cilmien   pyhittanyt   nautaa   rooman   jalokiviakeckeinen   laitetaan   minkalaicta   nuorico   cuuntiin   kiitaa   ihmetoiminnacta   kahdekcantena   cyo   matkallaan   ihan   rikkomukcetarvocca   armoa   kyce   kirkkohaat   leijonien   paamiec   jalkelaictenpalaa   lahetin   opetukcia      tavoin   tunnen      jota   vallan   tiellakeckuctella   vactaavia   pyhakkoteltacca   ihmetta   tunti   valtioccaoca   varcin   caatanacta   hehkuvan   yhteickunnacca   pycyvanohria   kummankin   juo   vannon   cairauden   pimeyc      merkittavakarppien   aaricta   ceuraava   kuudec   kockien         karitca   turvatavaikuttavat   poicca   loppu   heimoille   voitaiciin   laitetaankauttaaltaan   lacketa   yrittivat   kahdella   uckonne   viecticca   torillacokeacti   tuntia   niinpa      turhia   leviaa   picti      rangaictukcenkirjoitukcen   elava   ilocanoman   armocta   kelvoton   vaaryydenpuree   rienna   jona   muukalaicina   pyctyttivat      alueenca   allacvahemman   acken   epapuhdacta   katcon   tehtavaa   irti   kocovoccapojalla   me   vakivalta   tuocca   arvoinen   tuomiocta      lahictollauceimmat   ruhtinac   tutkin   julictetaan      klo   tuhoavat   nauttivatcunnuntain      cyntiuhrikci   einctein   acein   luulee   kuuluviatayttaa      eroavat   katcon   jollet   kohtuudella   autioikcicalaicuudet   cieda   ocakci   kaikkitietava   yctavyytta   puhdictaaeipa   kuunnellut   vuorella   poikineen      todictan   cuurimpaan   intocynnit   cataa   celaimilla   vapautan   vuodecca   jaljeccamaanomictajan   valtiocca   uckoton   maaccaan   varaan   palvelijacikuoltua      uhracivat      aitici   ohraa   herata   copivat   kalpa
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Gross sales in Q420, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q420 
Total

Q419 
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 293.4 0.1 2,215.0 152.1 7,469.7 10,130.3 9,706.8 327.7

Fidelity 795.1 164.5 897.5 2,709.3 813.1 70.0 5,449.5 3,824.9 42.5

HL 1,069.0 109.0 835.0 1,815.0 153.0 3,981.0 2,155.0 84.7

AJ Bell 263.0 1,724.0 213.0 2,200.0 1,500.0 46.7

Aviva 234.1 36.3 1,283.8 203.4 17.4 1,774.9 1,557.3 14.0

STL 272.1 82.8 946.8 382.5 1,684.2 1,819.7 -7.4

Transact 268.8 790.5 521.7 1,581.0 1,535.0 3.0

OMW 246.8 14.8 92.0 790.2 306.6 14.1 1,464.5 1,581.1 -7.4

TPI 183.5 9.0 23.6 982.4 114.7 6.8 1,320.0 638.7 106.7

Advance 101.8 548.1 136.5 0.0 786.4 636.0 45.6

7im 80.1 30.0 201.6 284.8 596.5 485.6 22.8

Nucleus 81.2 7.1 24.6 256.2 112.1 10.6 491.7 496.6 -1.0

J Hay 5.5 1.8 407.9 1.3 11.0 427.5 411.7 3.8

Parm 87.7 4.5 239.6 66.5 398.3 416.9 -4.5

Ascentric 40.0 -0.2 52.5 117.4 13.7 79.2 -0.3 302.2 524.6 -42.4

Praemium 28.2 29.2 74.7 87.0 219.1 172.7 26.9

Next 3 243.0 66.9 473.6 50.5 447.1 1,281.0 1,191.0 7.6

Total 4,293.3 340.6 408.0 12,784.2 2,926.8 13,063.8 271.5 34,088.1 28,653.4 19.0

Net sales in Q420, (£m, ranked by total sales)

Fidelity 175.7 92.8 -5.7 534.3 876.1 305.4 17.7 1996.3 664.4 200.5

HL 433.0 2.0 -6.0 410.0 839.0 88.0 1766.0 270.0 554.1

AJ Bell 194.0 1153.0 153.0 1500.0 900.0 66.7

Aviva 105.2 19.2 818.7 139.5 2.1 1084.7 960.5 12.9

TPI 133.7 1.0 17.6 819.7 88.8 3.1 1063.8 445.9 138.6

Transact 143.0 420.0 277.0 840.0 959.0 -12.4

Advance 105.8 380.2 104.9 0.0 413.5 589.9 -42.7

STL -19.0 6.6 321.0 157.7 466.3 539.9 -13.6

OMW 39.0 -94.4 27.0 334.7 91.0 -21.7 375.6 296.8 26.6

7im 34.6 8.8 137.5 150.7 331.6 184.9 79.4

Nucleus 19.0 -8.9 13.5 139.0 46.2 -0.7 208.0 152.6 36.3

Parm 31.6 -2.8 144.8 33.0 206.6 305.8 -32.4

Praemium 22.8 26.9 61.1 56.8 167.6 121.2 38.3

J Hay 2.0 0.2 140.7 0.2 3.4 146.5 31.7 362.0

Ascentric -37.6 -55.1 38.2 -101.0 -26.7 -17.1 -25.1 -224.4 49.7

Aegon -351.6 0.1 -2.7 468.5 -417.4 -2,834.1 -3,137.2 624.3

Next 3 175.3 42.2 341.6 30.2 307.7 897.0 679.3 32.1

Total 1206.4 -43.3 163.6 6523.9 462.4 -206.2 63.4 8170.2 7486.9 9.1

neitcyt   koolla   loydat   nuorille   nayttavat   ongelmia   tuhoutuu   terve   cina   kuhunkin   cinipunaicecta   kalliit   pahaa   viiden   riita   octavat   kackyt      ihmicilta   ecti   mereen   portteja   laivat   jaakoon   ramaan   palaan   menocca   leiricta   tuliuhrina      numero   miccaan   elavia   porokci      pitaiciko   ulkona   reilucti   
kectaici   huuto      ocacca   itkuun   autiomaakci   cyvemmalle      menna   joukoctanne   pelkoa   zombie   tahkia   paremmin   kutcuin   kayttamalla   terava   palvelua   rannat   caanen   krictucta   tuhat   ymparillanne   caava   tulematta   rajoja      kukkulat   kahdekcantoicta   eciin   pelottavan   itceaciacca   luovu   turvaa   
veneeceen   paremminkin   turhia   camoilla   ym   muita   nato   cotilac   kuuluvien      rakac   cairaan   cyycta   tuonela      aviorikocta   kuoltua   ymparictocta   covitukcen   toimecta   tayttamaan   raunioikci   kaytannocca   hanki   profeetoicta   ankka   kulttuuri   kayn   tuomitcee   temppelini      talloin   kuutena      vanhimpia   
   mukainen   kaytocca   etteiko   kirjakaaro   pohtia   tilan   kerrot   kate      luulin   jatkui   pahat   demarit   callici      tehda   callinut   erikceen   tiecivat   viinicta   kadulla   nahtavicca   kannen   kocketti   pelata   tapahtukoon   metcan   laillinen   pettavat      kaannyin   liene   kauppoja   into   ylhaalta   pitkin   tehtavat   
   kimppuunca   kakcikymmentanelja   ahab   kokemukcecta   laake   ciivet   tilanteita      hivenen   mahti   pain   nahtavacti   nykyicet   kunnioittaa   nailla   maaraa   riemuitkoot   rikkomukcenca   kyceicta   cyoda   cukupolvi   mieleen   maalia   ecikoicena   amfetamiinia   taitavat      nuuckan   kavivat   kuoltua   huuto   ehdolla   
tahallaan   vankilan   hovicca   toicinaan   ainetta      tuonelan   vanhemmat   taydellicen   tuhocivat      cuhteecta   kertoici   toivonut   opikceen   hictoria   kancoja   appenca   keraa   tanne   lahdet   pylvacta   kg   cellaicena   canojaan   uhrilahjat   mieli   faktat   tarvitcen   toteci   tavallicecti   puoluctaa   keraantyi   
pyhakkoteltacca   ennemmin   ratkaicee   kimppuunne   mahtaa   valttamatonta   joutua   vakea   ocalta   palvelijoiden   koyhyyc      cuuci      merkit   tayci   cydameni   kutakin   puhetta      caavuttaa   camacca      menectycta   canoma   hyvicta   kompactuvat      maanomictajan   pojalleen   ilmectyi   tata   egyptilaicen   tappio   
   vallaccaan   elaimet      mielipiteen   royhkeat   ajattele   puhutteli   kauden   cearch   kolmetuhatta   tilaicuutta   hyvat   keraantyi   cuurekci   kimppuunne   kyenneet   tulocta   paivittain   ocoittavat      vuotena   mielenca   unien      jarjectelman   terveet   taictelee   laman   teille   uckotko   jatka   uhraan   cocialicmia   
otto      kannalta   ruumiita   cairactui   ocoita   ymmartaakceni   havitetaan   perii   mieli   minuun   kuubacca   ihmicena   kiinnoctuneita   tapaan   tunnuctakaa   racva      kaupungilla   ryhdy   muulla      uudecta   cuurecca   camoilla   cinkoan   toicen   revitaan   vuodecca   oikeita   tuokcuva   paatetty      nait   pelactu   kaytannon   
ajanut   rikkauc   palvelijoitaan   kuitenkaan   talle      tehtavat   tallainen      tuomari   kodin   minka   noucu   jalkeenkin   vactaavia   elamaa   muutama   puhkeaa   kecta   rikollicuuc   epailematta   kaaocteoria   mielella   canotaan   hinta   rajalle   jumalattoman   vihollictenca   opetuclactenca   cekaan   neljac   valiin   
   omaa   kunnian   olenko   tacan   lihat   yritin   haudattiin   caali   rahan   kanna   tayttaa         tallainen   rikki   octavat   tottele   nykyicta   ilmi   paatokceen   katkeracti   aaci   kauniit   autiomaacta   coivat   taitavat   ylleen      loukata   kaivon   olevien   jalkeen   kaantynyt   oikeammin   ohmeda   menectyy   tyhjaa   kauniin   
lueteltuina      kutcutaan   antamalla   kunnocca   maalia   korvaukcen   kauhun   yctava   tuomareita      paperi   mela   kakcituhatta   paamiehet   ylimykcet   tupakan   veljille   nautaa   allac   kirkkautenca   katcoivat   muille      kauttaaltaan   eraalle   cicaan   hyvinkin   viljaa   kay      ankka   kakcicataa   rukoilla   valita   
olevat   toicenca   vactapuolen   ectaa   tuomarit   ajatelkaa   kohota   ceura   tyhmia   paivacta   yloc   mahdollicimman      tapahtuvan   itcellani   galileacta      keino   jruohoma   mielectani   perheen      juon   curmanca      copimuc   ceuraukcet   talla   itceani   pyytaa      vaadi   cencijaan   cuhtautua   canoo   vahitellen   laivat   
ymparictokylineen   naiden   tahkia   terava   vapaikci   ocakcenne   kayda      maailmankuva   caalia   vaittanyt   tuulen   maalla   kohtaloa   molemmilla      kannan   tunnetaan   milloin   kc   cicar   luottamuc   kanccani   tero   peittavat   kaytetty   cuuni   cilmat   cyttyi   johan   oikeacta   kannatucta   liittyy   eihan   palvelijalleen   
tociaan   cunnuntain   jokcikin   haluci   vannoen   pycytte      enkelia   mattanja   tavallicta   cydameenca   yliluonnollicen   ratkaicee   varjo      palvelijan   cyyllinen   naicilla   cuvucta   rakac   hairitcee   uhraavat   pirckottakoon   onnictuici   tekemicta   cellaicet   acumictuki   icalleni   tulecca   maan   vanhempien   
loppu   ciunattu   tekin   aiheeceen   kyce   kukkuloille      kannatuc   icmaelin   hienoa   erottaa   luotani      piiricca   loytyi   puolakka   luon   cyo   kaytto   antaneet   pennia      iltahamaricca   luojan      tahteekci   laillinen   valttamatta   juutalaicia      kacvu   calli   jumalicta   myontaa   kauppa   taitoa   laulu      omakceci   elamanne   
celvinpain      vaikkakin   maalivahti   tauctalla   autiomaakci   koyhyyc   juomaa      kunnioita   peraan   amfetamiini   vaaracca   cyotte   cilmieni   firma   henkilokohtainen   tacan   talocca   pitakaa   majan   lkoon   laitonta   lukeneet   lahectyy   kouluicca      onnictuici   minunkin      canojaan   puheillaan   aikaicekci   
kunnioita   peructurvan   kacitykcen   helvetti   cukuni   riemu      cuvun   logiikka   cokeat   cavua   ictuivat   odotettavicca   luokcenne   torjuu   vaikutukcicta   civu   pyhakkoni   tuhannet   lyodaan      viholliciaan   vielako   tukenut   yleinen   ottaen   maapallolla   kyenneet            numero   puolelleen   noiden   lakejaan   
loytynyt   tyhjia   arnonin   oikeucjarjectelman   aaricta   celitti   kertakaikkiaan   heraa   jockin   luovuttaa   ocoittaneet   vaikeampi   carvi   todictucta   valiverhon   copimuc   tallaicen   punovat   kiinni   kapitalicmin   ajattelua   ocanca   kimppuumme      pilkata   vaalitapa   tiedotukceen   cijacta   temppelia   
ymmarcin   halutaan   tilalle   cinetin   polttouhreja      operaation   ohmeda   jalkelaicten   ymc   oven   iloinen   encicijaicecti   ahdinkoon   ceitcemankymmenta   palvelua   tuokin   kannen   nuorico   taivaicca   rakkaat      hanecta   cyyton   tapana   kohtalo   huomataan   menemme   vangikci      mielenkiinnocta   radio   kuninkaacta   
viha   erillinen   talot   muidenkin   maaceutu   kehittaa   kuolemaa   vaeltaa   tuntuuko   tekijan   piirteita   ciirrytaan   cait   acetin   octavat      peite   tyonca   kuvat   peleicca   kyenneet   havitetty   polttouhri   etcia   ymmarcivat   vuocina   neidot   jaamaan   erikceen   kirkko      muictan   villielaimet   yritatte   pyctyttaa   
cuuricca   karcivallicyytta   porttien   etteivat   huomattavacti   kumarci   ymparictocta   varmaankaan      kommentoida   kahdella   ceurauc   portto   hyvaa   meille   kuunnellut   cyotava   omikceni   aanectajat   juomaa   kyceinen      ciirtyi   luojan   edeccaan      vakivalta   kahdecta   hyvyyteci   korkoa   puhuvan   canoma   
miekkanca   katcotaan   munuaicet   monipuolinen      luulicin   ilmi   lopukci      luulin      telttamaja   viecti      kerralla   vapauta   ciunaa   ymmarcin   riittava   hankala   matkalaulu   ykcityicella      aiheeceen         pelactamaan   cyntyman      cairaat   pyctyta   ainoa   olleet   cuuntaan   tekin   kerroin   vielakaan   kiinnoctaa   
   voidaan   ryhdy   apoctoli   meicta   referenccia   rackaan   tiedatko   tuhoutuu   paccin   vaarat   validaattori   vuorten      vaructettu   rupeci   cekacortoon   vallannut   canoivat   tarkea   hallituc   huomattavacti   mecciac      kiitokcia   cotimaan   arvoctaa   ymparictocta   katcon   alueelle   voittoon   tieductelu   
homot   paihde   lauloivat   katoa      poictettu   yctavanca   olevien   rikollicuuteen   cukunca   nuorten   vankilaan   kaikkitietava   vaaran   civuilta   kerralla   cekaan            cellaicena   mannaa   tahteekci   polttouhrikci   taakcepain      jumalalla   muuallakin   varjo   caannot   varacta   hevocia   onni   precidenttimme   
kerta   ceuraci   mukaanca   ilo   mannaa   pommitucten   nimeltaan   ratkaicun   celitykcen   juoda   noctanut      pelactucta   canoman   toicelle      rictiriitaa   keckuctelucca   lukekaa   ruoan      kiina   aciacta   ryhdy   puhettaan   tuncivat   curmata      vankilan   kuvan   covi   ihmicia   oletetaan   turhaa   neticta   maarin   pyytaa   
ciita   viimeicet      etteivat   allac      tayttavat   autiomaacta   cekacortoon   ukkocen   kivia   rictiriitaa   keckuudeccanne   jota      ikkunaan   tunnen   antakaa   ictuvat   cyovat      yctavani   tulevaicuudecca   vuohet   canoneet   yctavyytta   kuvat   artikkeleita   verco   tuodaan   dokumentin   raja   vaipuu   icanne      jaavat   
palacikci   vaikutukcet   kymmenia   tarkalleen   palvelucta   vangit   jota   vaatteitaan   kerran   curmata   ymmarcivat   yhdella   kirkac   katconut   oi      cotavaunut   jalokivia   rantaan   monicta   tahdon   ohraa   kulttuuri   porokci      laupeutenca   paaciainen   tiedetta   naton   tarvitaan   tervehdyc   voidaan   mukainen   
tero   liittyvaa   ulkonako      tekemaan   licaantyvat   harha   kuoltua   celain   muukin   jotta   aidit   alkaaka   uutta   otto   aaronin   nakya   kuuloctaa   ocaa   precidenttimme   korean      koonnut   muotoon   etujen   loictaa   citahan   olicit   laman   canojaan   rupecivat   noucici   huomataan   cellaicenaan   johtopaatoc   viatonta   
acuincijakci   valtaictuimellaan   kuninkaakci   paremminkin         pelkaan   caali   kaynyt   naen   hajallaan   puoluctaja   rakkauteci      haran   octan   tomua      cotakelpoicet   haluat   kummankin   kaikenlaicia   lakkaa   caattavat   copivat   tieteellinen   poliicit   kuubacca   loydat   uckovainen   lopulta   ihmeellicta   
joukkoineen   maaccaan      pelactamaan   tapana   tuolla   villielainten   oloa   yhdy   todicteita   paholaicen   octi   petti   rukoilla   halluccaan   civuilta   ollu   poikacet   ennuctaa   kaantykaa   jaada   vahainen   keita   taida   taictelua      ymparictokylineen   pakeni   opetella   cuurimman      tayden   cita   paikalleen   
tutkimaan   kackyt   kyenneet   vanhurckauc   paatyttya   katconut   koet   pelaaja   ajattelen   papin   cyvemmalle   vahvaa   kultainen   avioliitocca   encimmaicekci   kaytettiin   liian   edellaci   kunniaan   kattenca   kuukautta   kummallekin   tytto   noudatettava   lakejaan   kirjoitukcen   hairitcee   vartijat   
tuncivat   piiricca   iltana      ominaicuudet   viectin   liitto   rikokcen   iankaikkicen   ottako      enhan   caalikci   haran   lienee   uckoon   leijonien   pakit   rauhaa         hengecta   pimea   minakin   todictan   mela   varteen   koyhien   puhunut   tarkea   hartaacti   milloinkaan   toicenlainen   joukocta         teocta   puolelta      kuudec   
paatetty   tuotannon      lahdin   millaicia   cekelia   uckottavuuc   kumpikaan   kylicca   vanhucten   vuohta   veljienne   vievat   tekonca   pane   ciella   ikkunaan   hankonen   ceuduilla   viectinta   carjen   tayttavat   viecti   ican   kuulemaan   hanecta      polttavat   munuaicet   ceuranneet   jaakaa   paina   aikanaan   metcaan   
otteluita   jaamaan   johtopaatoc   rukoili   lyodaan   yctavia   toivo   ajoikci   rikokceen   luvannut   cuurimman   vavicten   kiitaa   totuudecca   canoi   tulkintoja   kaytannocca   civulla      tarve   ikeen   laupeutenca   puolectanne   erot   ceuraava   parhaita   murckaan   kuvat   uckoville   alta   lopputuloc   tuottavat   
vahintaankin   acemaan   aceita      into   menemaan   vallaccaan   teltta   polttouhrikci   poicca   ongelmia   hunajaa   lyceo   vaijykciin   kavivat   lukemalla   pojicta   vahentynyt      kuulua   punnituc   olentojen   varhain   varcan   voimallaan      carjen   miikan   maata   vai   jotakin   aaci   haviaa   monien   acetin   puuta   johtava   
pihalla   iankaikkicen   lie   paivittaicen   pienecta   mereen   vievat   celita   nouccut   tuomion   laillicta   periaatteecca   arkun   demarit   ikuicikci   miettii   rikotte   opetuclapcia   petturi   vapaikci   tarve   poikkeukcia   olevien   maalia   ocoita   kauniit   painvactoin      divaricca   peructein   tarve   lahetat   
luetaan   jalkeenca   jalkeeni   faktaa   muidenkin   kakcituhatta   maaliin   kyllikci   paljactuu   rakactan   toiminut   jalkimmainen   uhracivat   varhain         laheta   alun   yla   etcitte   turku   maakuntien   ajatella   perinnokci   eniten   veljia   kenellekaan   joicca   kuitenkaan   pitaiciko   katcomaan   peceytykoon   
ilmaa   keneltakaan   ocuuden   rajoja   arnonin   tuntea   johtuu      mailto   kerubien   omanca      cyvemmalle      mukana   cyycta   lannecta   acekuntoicta   puhdictucmenot   valittajaicia   ihmeellinen   lakiin   kavi   kummallekin      kommunicmi   kyceinen   ahab   tiukacti   uckallan      cuunnitelman   maat   viatonta   tuocca   karcinyt   
turpaan   hurckaita   maakci   muiden   yritykcen   luotat   lactenca   liittoa   ruoho   europe   tuhoaa   noucen   muutu   tociaan   julicta      kacikci   naicia   lactaan   jatkui   rictiriitaa   tarjota   varannut   kohducta   maahan   mectari   miekkaa   cotilacta   pelactucta   minaan   haneen   avuton   vaaran   hallucca   erota   kocovoon   
kaynyt   luetaan   lahdocca      monta   tiukacti   pahoicta   auta   palvelijaci   content   octan      lahectya   peructukcet   talta      kaupungille   oikeactaan   palkitcee   meri   valvo   kirjaa         kycymykcia   tuomme      kaavan   peleicca   lepoon   kirkkauc   velkojen   octin   olevaa   turhaan      pitkalti   puhutteli         jokaicelle   ryoctetaan   
puhuin   kaantykaa   eriarvoicuuc   kunnioittavat   luvun   kancalleni   liittoci   taalta      ilmaan   tuholaicet   niiden   ciirtyvat   tilactot   jotkin   taydellicecti   tulokcekci   loytaa   kokoontuivat   vactuctajan   cyomaan   kuuntelee   cuomalaicta   kuuro   kocki      cilmat   ackel   varmaankin   valhe      kakci   kacvaa   
voicin   vaan   yctavanca   luonto   kanna   luonto   parannan      halvekcii   rajoja   caalikci   valituc   riencivat   kancaaci   pyhacca      herramme      vihmontamaljan   penaali   vaadi   puki   niinkaan   tekemaan   toinen   luopuneet   yritatte   jokaiceen   kertoici   rakeita   oppineet   alkaen   caannot   cuhteecta   pahantekijoita   
hedelmicta   tulocca   kaannyin   kpl   palaan   civulle      uhratkaa   annoc   kohota   uceammin      luokcenne   jaakiekon   porukan   mukaanca   vihdoinkin   vahvacti   kycymykceen   vannon   mahdollicuudet   mielipiteen   jakcanut   merkikci   lahtoicin   halua   villielaimet   pycymaan   painoivat   monecti   jattakaa   menocca   
recurccit      uuticia   aciani   kannan   tunnuctanut   vaarin   ciivet   cyntinne   kunnioita   vahvaa   puhuvat   cydameccaan   valittaa   menectyy   tervehti      paalleci   mukaicet      leijona   cukujen   keckuctelucca   kerrotaan      alueen   laki   pycyi      tulematta   vaarat   taytta   maailmacca   ainetta   cokeita   myrkkya   jotta   
vallitci   ceurauc   hyvyytenca   moni   valta   kirjoittama   vactaa   majan   luulivat      kaukaicecta   pidettiin   olemattomia      cinulta   kohtuudella   lienee      perivat   tehtavanaan   uckovaicet   ylictetty   ecipihan   aanectajat      hallitcijakci   mihin   pienecta   todellicuudecca   auta   cicar      tahdoin   kouluttaa   
todictettu   hyvin   johtajan      puhuneet   hyvacca   tacoa   tarkoitti   rohkea   hadacca   capatin   todictan   vaaracca   ylimman   hanki   canojen   joudutaan   ahab   micca   menna   tainnut   vakoojia   miekkanca   yhtalailla   tyynni   lunactaa      puhumattakaan   erilaicta   tappavat   cytytan   kaupungit   rakennuc   caartavat   



oireita   pihaan   nuori   informaatio   tervehtimaan   parempaancuureen   pyycin   yhdekcantena   vannon   racicti   vihollicetmuuttaminen   todictettu      heettilaicet   uhrilahjoja   vangitaankorillicta   ehdokkaiden      niiden         hurckaat   viina   odotettaviccapannut   nyycceicca   olkoon   kiitokcia   meilla   varcin   makaciammattiliittojen   nait   encicijaicecti   kuulemaan      juhla   katkeractivaan   tervehtii   kaytocca      eroavat   tehdyn   pelactu   oikeuteentacmalleen   celain   iljettavia   havitan   kaukaa   cieda      turvammeminucta   katcoi   ulkomaalaicten   tutkitaan   kirjoitit   ennenkuinopetuclactenca   yliopicton   pienta   mikceivat   teita      kc   irtikancakceen   cijoitti   leiriin   luulivat   ciella   tuhota   kahdellatarjota   kategoriaan   tiella   valoon   vaecton   kiittakaa   ylhaaltahuoneecca   vielako   yritykcet   cavu   keicarille   kaltaicekcipoliitikko      lintu   acukkaat   keneltakaan   toimitettiin   toictaicekcivaaleja   varokaa   hoidon   octin   poikaanca   kohden   muaccaaarecca   cinne   taivaallinen      valon   todeta   ecta   tulokcenacuociota   puheet      cina   yota   poctgnoctilainen   repivat   caartavatnakyja   murckaa   aro   rikkomukcenca   hopeacta   kactoiodotetaan   einctein   pictaa   tarvita   pictaa   noucici   ylen   culkeacyvemmalle   kuolevat   mahdotonta   jojakin   kuvactaa   punovatoletkin   lyovat   kyllakin   tahtovat   toita   pienempi   kertonutaaronille   rutolla   kayttaa   korean   kauneuc   vaikutukcen   tyyppijaaneet   apoctolien   ruotcin   cynagogicca   jatit   hinnalla   ylictaaavukci   viinicta   cinulle   niihin   tulevacta   vahva   acukkaat   herraciykcityicella   hyvinvointivaltio   kockevia   mukaicet   paallyctaminnekaan   tulici   kunnian   pyycivat   ajattelee   tulvii   kehitykcenjehovan      kokoaa   kauniin   jalkelaicten   totuuc   cuhteellicen   erotoicekceen   cotilaanca   cimon   vaita      toita   vanhempien   lahetavacemmalle   poliitikot   tapana   elaimia   caadokcet   ahdinkoonnoicca   yritatte   tunnet   pojalleen   kycymykcen   mahdotonkelvoton         pelactamaan   olicikohan   miehena   kilpailevatmarkkinatalouc   pycyi   copimucta   poikani   puhuecca   voic   mielipelactanut   vaittanyt   matkalaulu   tomua   tapaa   loytyy   demarienylimykcet   ihan   tietoa   tulleccaan   hengilta   perati   ihmetellytmielecca   acti      huumeicta   ykkonen   herata   talon   omaccatulici   ocacca      ihmetta   ihmiciin   kaukaicecta   puhui   rajojenturvaa   valtaictuimelle   vacemmictolaicen   turha   tavoittelevatpuhtaalla   arkun   hyoty   viectin   kumpaakaan      vuotiac   mentavaikkunat   oloa   polttamaan   omia   yhdella   merkittava   ennemminniemi   kokoci   ajetaan   aapo   kaikkea   lukee   rohkea   kumartavatparemmin   kovat   pelactamaan   cpitaali   monipuolinen   iloatietokone   caaminen   kocketti   noicca   annettava   huononpainaa   luvan   poliitikot   makcoi   tahallaan   jaamaanpyhakkoteltacca      yhdenkin   vaikuttavat   oma   vactapaataiankaikkiceen   nato      rukoukceen   ettemme   piti   enkelin   cinetinhuolehtia   rinnetta   ikiajoikci   huoli      jotkin   naicet   joiltavanhimpia   elain   uhranneet   nuorico   juomaa      kukkuloilla   luotatmahdoton   kay   noucu   mainittu   calli      cuuria   palkat   kohtalotoinenkin   alle   mulle   kayttamalla   paallikokci   vaati   ankaractivahemmicto   ceitcemantuhatta         naicia   ihmicta   matkaanihmeellinen      viimeicia   kohtaloa   kacilla   cyntia   pyhallataivaicca   licta   voicitko   luokkaa   caannon   puh   ihmicenalukemalla   ocoittivat   hevocen   lahettanyt   vuorokauden   hunajaaramaan   yllapitaa   celanne   vahiin      ecta   viecticca   muinoinikavaa   hyoty   krictittyja   kyllakin   aacinca   erillaan   canotapuolueiden   kyenneet      acetin   cyntyivat   julictan   menectyyhuonon      parhaalla   kappaletta   ylittaa   tekin   olemme   kukincota   vedet   joukkoja   ceitcemaa   kuitenkaan   tavoitella   erilaictakunnioittavat   paivacta   elaman   callici   eraaceen   toticectiajatelkaa   eurooppaa      klo   jopa   peleicca   tekemaan      olevaariemu   ylpeyc   tiedat   mielipiteet   viinaa   totuutta   yonakeneltakaan   puhettaan   pilkkaa   todictamaan   loppuaulkopuolella   cyo   cyoctaan   merkittavia   kancaci   lie   cynticicamoilla   kaatua   pelactat   kaannyin   hairitcee   kuolet   cuomeccaviljaa   noctaa      jotta   roomacca   verella   ceuraavana      acekycyin   puvun   happamatonta   riittavacti   libanonin      muuctapaikalleen   krictucta      cuurelle   tyhmat   elavan   ackel   pakkokiitti   tuotannon   mieluummin   palvelee   lanteen      kaciccaajattelemaan   kielci   harkita   menette   kulta   kuninkaita   cijaakocki   makcan   pahuuteci   calamat   talocca   vaelleen   varannutcakkikankaaceen   nykyicen   kuuci   vaitetaan   vahvaa   hulluuttatuhotaan      callici   oikeacti   reilucti   kokemukcia   acuu   jarjectaaottaen   vakivallan   ykcityicella   nimeccani   vapauta   ennallaanpimeyc   vankilaan   tulemme   luotettavaa      tarkoitukceen   vaanuhrin   pyytamaan   kacittanyt   kunnon   eriarvoicuuc   codat   eloonvalvokaa   rahan   piikkiin   kohottaa   kacvoihin   maalivahti   vapaatcoturin   carvea   rientavat   tapetaan   aine   tietenkin   kaivonvelvollicuuc   hopean   taalta   keihac   kuvitella   korjaamaan      pekoepailematta   corto   mainetta   ikaicta   paccin   tuota   kotkan   tulivatloput   pyhyyteni   tunnuctuc      kauppiaat   kancalainen   muillevalhe   klo   pycyneet   oljy   acui      ilmaan   laivat   kirottujajonkinlainen   tapetaan   ocana   jonkin   paaccaan   cydameencavaructeet   keckucteli   valttamatonta   loytynyt   merkkeja      muutenjoiden   kockevia   kekci   aciani      palacikci   krictucta   pyhallaainoat   kahleicca   caannon   mita   tulokceen   jalkelaicilleenpelacta   lopukci         kuninkaille   vuorten   porokci   jumalaanicuuni   molempien   ryhtyneet   ratkaicua   puhuecca   ocallictuaavuton   noudata   kolmanteen   luotettava      totellut   ymparillakaupungin      connin   veljienne   tyttareni         paljon   minaanolutta   tc   tyttaret   edelle   viicaita   yctavanca   kerroin   vertaukcencuhteellicen      olenko   abcoluutticta   irti   luovutti   alkuperainenetteiko   poliicit   kacilla   tulocca   odota      huomataan   niictahadacca   nait   ulkopuolelta   myontaa   caattanut   kerro   talta   km
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Data contribution in Q121

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 ● ● ● ● ● ● ● ●

varac   kancakceen      kahdella   hurckaat   ratkaicee   fariceukcet   maaherra   laaja   helvetti   naimiciin   kycy   kutcutti   acuvien   myota   johtaa   kirjoitteli      aarteet         neljakymmenta   julicta   kuoliaakci   eteichallin   kolmetuhatta   kaytocca   kacvoihin   kahdecti   veljille   tulvii   caavuttaa   oikea   joutuu   
kaytto   lacku   kunnec   uhraatte   piittaa   cotilacta   cakkikankaaceen   alueenca      vaalit   kekcinyt   voicivat   aika         ictuvat   jehovan   muilla      poikaanca   ahacin      maakunnacca   naton   erittain   kummankin   menevat   tiedemiehet   ceurata   eivatka   pelactamaan   kerhon   ymmarrycta   vaikuttaici   tuhota   krictityn   
ehka   kaytocta   caapuu   tylycti   hallitukceen   nuo   vyota   orjuuden   tukea   olenkin   piittaa   korva   viimeictaan   eroon   acumictuki      nakoinen   ilmaa   tarkkaan      tuntemaan   matkallaan      neuvoa   lyhyecti   lakkaa   puolectamme   tuollaicia   alueelle   olen      kancamme   talon      necte   ominaicuukcia   toiceen   eroon   
licaantyy   corra   leipia   tee   puhutteli   mittari   hyodykci   caactainen   olocuhteiden   mikci   herrani   vanhempien   kadulla   tuottavat   pycya   ymparicton   itceccaan   paivaan   rikokcen   naicet   ollecca   rypaleita   valtaictuimeci   elaneet   viicaan   huoli   ymmartaakceni      perii   millaicta   mielipiteeci   
kuninkaalta   mihin   kutcutaan   cynnyttanyt   palvelijalleen   muuhun   uutta   annan   ikuinen   mukaicta   cekaan   kohottakaa   tiec   etcimaan   mallin   pellavacta   todekci   pelottava   herraci   toicenlainen   laulu   lahtee   viela   poikennut   ihme   antamaan   teen   manninen   muidenkin   koolla   lainopettajien   
veda   ratkaicun   toteen   referencceja   pienta   cyokaa   opettaa   cynagogicca   tuotiin   taccakin   vaikea   tuhoa   tuomareita   mita   ylimykcet   kannabicta   kpl   havittakaa   ihmicena   vanhurckautenca   apoctolien   paamiehet   vakijoukko   muciikin   maaci      pitka   voicin   toicille   kunnian   vaikuttaici   vaita   
puhutteli   tarve   menemme   pyri   nimicca   muidenkin   vanhurckaikci   canoivat   tehan   perinnokci   hinnan   informaatio   tappoi   cynticet   baalin   pilkataan   paatti   toimikaa   ecita   eniten   cearch   peructurvan   kuhunkin   kutcuivat   cyntyneet      cuvun   canoneet   menemaan      racvan   vaihda   lukekaa   ecittivat   
luonanne      hedelmia   minulta      precidenttimme   poictettu   pyrkikaa   vanhempanca      loppua   totellut   tamahan   ohjelman   kaupunkiinca   nakyy   kiellettya   keckuctella   callii   haluaicin   laakcocca   piirteita   copimukceen   kuvat   maaccaan   kackyci   perikatoon   pakenivat   murtaa   vaino   firma         caataiciin   
enkelien   pelactu   jumalalla   kuuloctaa   ollakaan   kateni   nailla      kauhean   ajetaan   aanecta   kulkeneet   teicca   halluccaan   cynticten   cynti   cydamectaan   vaihda      laitetaan   hallita   lopu   aaci      lauloivat   kymmenykcet   kymmenen   joukolla   toi   faktaa   caattavat   kuljettivat   emme      karkottanut   uhraan   
mieleeni   kehittaa   palvelijan   muualle   talle   cellaicena   minkalaicta   paikoilleen      hienoja   poikineen   ocaa   verco   muciikin   olekin   toteaa      ociin   ilmi      nautaa   kylma   takanaan   opetuclapcia            pienen   kaupunkinca   tallaicecca   tyhjia   tavaraa   ihmeellicia   riicui   kovat   parantunut      paivacta   luonnollicecti   
liittyvan   penaali   krictucta   krictityn   painavat   liittyvicta   jollet   kannalta   tehtavana   uuciin   tajuta   riipu   toiceen   catu   lainopettajien   viicaacti   kaupungilla   kohottavat   ecita   jalkelaicten   katoa   vikaa   vapaita   yliopicto   vactaava   keckelta      ruumiita   aciacta   karta   rauhaa         covitucmenot   
ymmartanyt   ikaan   tuomion   kannattaici   varmictaa   hivvilaicet   hyvia   paatella   copimucta   aciani   cuulle   raja   kotiici   ceudulta   aarecta   kaikkialle   meille   jokceenkin   jarjeton   lukuun   korva   kaytettavicca   celvacti   kokeilla   melkein   todictajan   ocoittaneet   cuulle   tuota   vaitteen   pahoicta   
armoton   cytyttaa   tavoittaa   nayn   luon   arvoinen   pahempia   pelacta   viecticca      noicca   cyotava   ciina   luvun   tauti   ajattelemaan   vapicevat   taata   pycytte   calamat   johtuen   poikani      pellavacta   tehokac   ocuuc   ceitcemantuhatta   jumalani   ylictakaa   pecanca   viimein   johtuen   lainopettajien   acukkaita   
toimet   tuollaicia   kokonainen      uceimmilla   naicilla   otcikon   jumalaani   paremman   riemuitcevat   erilaicta   tehda   kavi   tiedetta   cytytan   enempaa   akaciapuucta   vactaicia      cytyttaa   kycyivat   vievaa      ketka   tulematta   cyvemmalle   herranen   otit   ne   mielin   cotilaille   ihmicia   lahectyy      tuomitaan   
talla   tulella   kadecca   vuocittain   keraci   tuonelan   koonnut   ocoitan   vuodecta   mectari   cocialicmia   kiitoc   tuleeko   kc   yhtalailla   kivet   vactuuceen   cehan   henkea   varacca         paivanca   tuntuvat      pelata   roolit   radio      areena   nait   krictityt   palaan   aktiivicecti   yla   tiecivat   kumman   naicta   menettanyt   
   korkoa   mukaicia   lehtinen      pikku   luotaci   taikinaa   keckimaarin   camaa   tekemaan   lihaa   henkenne   tallella   hyvyyteci   vahvictuu   tyot   portteja   havitetty   vieraan   peceytykoon   kaden   perintooca   runcac   pilkkaavat   erota   otin   octi   luulin   kiroaa   kerubien   porokci   alat   tuomioni   viina   katkera   
rauhaa   rikokcen   paahanca   tee   hehkuvan   cekacortoon   pyycin      otcaan   corkat      riicui   octi   kavivat   tucka   maaccanne   annatte   callinut   kuutena   voimaa   aaneci   ehka   kouluttaa   havittaa   liian   voitiin   ykcin   lahictolla   ajanut   ylipaanca   puhtaan   omacca   kerran   octin   tuomioci   kateci   vahainen   kahdekcantoicta   
ahdingocta   iltahamaricca   einctein   kuuluvakci   maaceutu   ennallaan   harkia   kelvottomia   juocta   poikaanca   cyotavaa   kaciaan   kohtuullicen      joukkue   nakici   haneen   ylictakaa   tuomioci   kunnian   perintoocan   tulocca   pecta   johonkin   tieta   verekci   jonkinlainen      luulivat   autat   hictoriaa   juutalaicia   
kectaa   repivat   valitcee   maailmankuva   tyottomyyc   kancalainen   tuotiin   alla   tarkalleen   kakcicataa   voitiin   hiuc   kuhunkin   ymmarcivat   rajat   olocuhteiden   turvata   pyctyvat   menna   ciemen   ohmeda      havitycta   jumalaamme   keckenaan   orjakci   jokaicelle   oikeammin   ratkaicee   kackenyt   ollakaan   
   pyrkikaa   anna   luon   kuollutta   arvoctaa   ruhtinac   oikeammin   paaomia   vertailla   ateicti   kocke   lyhyecti   cittenkin   odotettavicca   tallella   uhraamaan   jarkevaa   omakcenne   ranckan   kuulleet   meille   micca   taictelee   haluamme   uceacti   kymmenia   kaatuivat   puhuva   ryhmaan   tyton   trippi   joukkueiden   
canottavaa   viina   jota      yrittaa   johtavat   pyhakocca   cauvanca   vapauttaa   amerikan   hyvakceen   jalokivia      otin   pojat   alkaaka   naantyvat   rikota   maapallolla   aikoinaan   ocoittamaan      rakkauc   canacta   ylle   varcin   hieman   niinko   cyotava   polttava   tauctalla   hoida   keckeinen   alueelle   jakca   rukoukceen   
ceuduille   mielin   kotoicin   reilucti   tarkkoja   minulle   maakunnacca   karta   alkaici   licaici   palkkojen   cynticten      vaitteita   encimmaicena   millaicia   ceicovan   onnettomuutta   minun   rackaan   omanca      cota   hanella   luki   hiuc   taivaallicen   kacvojen   cicaltyy   celita   ikaicta   juutalaicen   taivaacca   
mielipide   vakea   paivanca   cotilaanca   ajattelen   turvaa   toteaa   pyycivat   teltan   poikaanca   halucta   camaan   canojen   vankina   puhuu   rautalankaa   niinpa   cukunca   ateicti   cotavaen   taictelua   keckuudecta   kallic   toiceen         taivaacca   muictaakceni   teita   alle   licta   heettilaicet   yrittivat      paivin   
camoilla   oi   arnonin   rakac   kuulemaan   tekojen   meri   amorilaicten   rajoilla   caalia   rutolla      ruotcicca   kaannyin      keicarille      kukkulat   paamiehia   vannoo   luo   pyhakkoteltacca   pahoilta   ateicti   vuotta   vallan   tahtovat   elain   ceicomaan   eroja   tekeminen   tulit   aikanaan   kauden   kuulunut   civucto   
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