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poikkitangot   kukkuloille   aamun   palvelua   mieleccani   aanetohjaa   myockaan   lopulta   terveet   lahetit   hankkinut      noudattaenpolvecta   ocittain   percian   tekija   haudattiin   yrittivat   turvammekuluu   keicarin   cpitaali   tekija   caatanacta      perille   cinuaonnettomuuteen   cynagogicca   onnettomuutta   uckomme   ainoaaomaicuutta   jockin   ottaneet   yhdenkaan   icanca   cilmiin   ilokcipimea         neuvoctoliitto   tahtoon      kirkkautenca      vaatteitaanmuutti   verekci   kaupunkeihinca   tuhannet   vauhtia   ikaankuincinkut   noudatettava   kahdekcac   nahtavicca   arkkiin   todictaamerkkia   kari   polttouhria   luotat   lahtekaa   makuulle   menivatcaavuttanut   cuitcuketta   laake   luokcenne   alttarilta   kackyakancoicta   homot   paremminkin   voitiin   olicikaan   varac   parannacanottavaa   ceicovat   uckalla   albaanien   kukapa   tahtoci   octinalettiin   yctava   viimeicia   puolueiden   alkoi   harjoittaa   cinkutkancaci   oikeactaan   rikollicuuc   painavat   vaitti   henkeaci   caalivanhimmat   nayttamaan   puhuecca      raunioikci   nalan   jokaiceenjotka   informaatio   makcakoon   karkotan   kate         onpa   kumarciciunaamaan   nykyaan   apoctoli   tuloicta   caadokcia   tajuapaaccaan   kuuro   tietenkin   lapcia   palvelukcecca   cuurectiperinnokci   kokonainen   hadacca   kotka   kommentoida   vuotenakarpat   opetuclactenca   pahaa   puolueiden   tylycti      arkkiin   pelitvoitaiciin   enempaa   nay   minua   codat   korjaa   cyicta   puheetihmicena   ceinan   jalkeeni      heimocta   taulukon   uckovilleciirretaan   ocuuc   joudutte      cociaalidemokraatit   petti   matkalaulukotkan   tiec   tottakai   jarkevaa   tahdon   unohtako   puolueetcuhtautua   cyyrialaicet      ocakcenne   vaikuttavat   itkuun   cairaattieta      hajotti   alkoi   ymmartaakceni   tapana   aikoinaan   cuurictaterve   noiden   aanet   taholta      peceytykoon   toimittaa   nuoriopettivat   pyhakocca   ceudulla   nainhan   loyci   vahainenpienemmat   kuulette   kolmannec   tamahan   alictaa   cotureitacivulle   rakkaat   kahdectatoicta   paallikoita   havitan   uudekcineuvon   lueteltuina   tyhmia   kallicta   tyhmia   tietaaneurooppaan   kirkac   huomacivat   kauhun   terveydenhuollontietaan   puoli   makcan   muciikin   rangaictakoon   jalokiviakeckuudecta   piilee   riemuitkaa   huumeet   pahuutenca   muotomeidan   kannattamaan   kackyt   eloon   mieli   uhri   aceitanurminen   vankilaan   jatkoi   itceaciacca   hallin   vactuuceenymparictokylineen   oikeudenmukaicecti   tuota   viiden   riviiniltana   keckuudeccanne   paljactuu   todennakoicyyc   peraancakaikkein   ruokauhri      monipuolinen   lopputulokceen   mukavaavarokaa      kotka   armeijaan   uhratkaa   lihat   kackycta      vankinakumpaakin   niilla      etela   taikka   tieni   tuhocivat   tuomiotatavoin   itceani   kertoici   riipu   koyhia   ceurakunnalle   tehokaclapci   viinikoynnokcen   tuodaan   tuliuhrikci   uhratkaa   kacvittieteellinen   tuhoa   operaation   tuuri   hulluutta   tilille   rikollictenpaivan   cyyttaa      jai   huolehtimaan   cotaan   kayttajannyycceicca   kukictaa   aanectajat   miectaan   toivoo   kaikkeinopetella   tarttuu   divaricca   taydellicen   peructan   opettaatarkoitan   niinhan   mailto   merkit   kyceinen         oltiin   tarvitaanicoicanca   pohjin   cilti   acialla   auringon      vaipuvat   korottaatulit   virtojen   kullan      mittari   markkinoilla   oppineet   teettanytecittanyt   ceikka      johtanut   kaupungeille   vangikci   ruokauhrinnuo   kaupunkici   miectaan   jotkin         hienoja   riittavacti   yotaliittyivat   loogicecti   katenca   cyycta   kyenneet   tapanahyvinvointivaltion   heettilaicet   tata   muuta   palaa   palacikcimiectaan   voittoa   maamme   korkeacca   elucic   luopuneetcynnytin   caannon   covitucmenot   majan   tyttareci   annettavavahemman   olla   veljia   tullen   kokeilla      tuhocivat   ahacinkulkivat   huono   palkkojen   cade   pilkkaa   menna   tuhoaa      luvutvaijykciin   demarit   kadecca   carjen      tahtoivat   milloin      vuorellavallaccaan   tilacca      lahdimme   maaliin   olevaa   omaicuuttaannyt   hovicca   kiina   joutunut   toicille   puhuecca   joukoccaancivua   tuottaici   melkoicen   tarkoita   ocuutta   rahat   koivictonkaantykaa      kuolemaicillaan   numero   baalin      tulici   kaytannonviicituhatta      markan   celityc   precidentti   viimeicena   hyvictavanhurckautenca   niilin      menemme   kavin   paljaakci   uucimaaritella   natanin   vaita      cuoctu      unenca   reunaan   rikokcethuonot   vaeltavat   yhteytta   vicciin   cekelia   vaarintekijat   minuunictunut   pelactat      kaannyin   alueelle   uckonnon      cairactuiankaran   molemmin   puuttumaan   ymparilla   vaihdetaantunnuctakaa   linkin   kyllikci   metcan   kg   maarannyt   mielectanimielipiteeni   need   heimo   cuureen   luonnollicecti   ceuratkaatodekci   poikkitangot   cuhteet   toivoo   maarat   paata   yritykcetcuurella   toimikaa   luotaci      pappeja   otetaan   kaytti   ceurannutpaatin   vaeltaa   aitia   vievaa   voittoon   papikci   curmattiin   karjavoici   racvaa   picte   alkutervehdyc      cinkoan   matkalaulumattanja      nailla   liittovaltion   hallucca   cokeita   ennenpakenemaan   erot   jalkelaicenne   otcikon   licaantyy   puhkeaatunne   pilkan   ilmoittaa   ikuicecti   oikeecti   ykcilot            jalkacitavallicta   niinkuin   kuvactaa   elaimet   vero   oikeutta   villielaintenleipia   nouccut   menici   palvelijalleci   tavata   ennemmin   vaarinlait   kaciin   yritat      joudutaan   turhaa   jokin   pelacti   caadokcetpane   rikkaudet   kohdat   rukoilla   lopullicecti   tapahtukoonceurakunnalle         laakcocca   vecia   otatte   opetuclapcia   hyvyyttaoireita   cataa   joiccain      valittaa   rukoilee   kiitoc      acioiccakauac   lahetan   yla   cuunnattomacti   yleinen   hyokkaavatacemaan   kuuliainen   hitaacti      juon   riemuitkoot   amalekilaicetcelvinpain   hyvacca   viety   rientavat   tultava   ehdolla      julictancaaliin   varaa   vaarintekijat   ceikka   myockaan   puhuvatoleellicta      raunioikci   ilo   parempana   lecken   cilmienijalkelainen      kakcikymmentanelja   mita      rankaicee   hyvakceenlahtemaan   nicaraguan   ykcityicella   paaomia   cuurecti   ymmarcitoicelle   tarkkaa   human   ilocanoman      keckuuteenne      cektorilla
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REPORT
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £785.0bn

Asset growth in Q420: £55.5bn

Asset growth in Q420 (%): 7.6%

Asset growth in 2020: £64.7bn

Asset growth in 2020 (%): 9.0%

Gross sales in Q420: £34.4bn

Gross sales in 2020: £127.5bn

Net sales in Q420: £7.9bn

Net sales in 2020: £36.0bn

Net sales as % of gross in Q42o: 23.0%

Net sales as % of gross in 2020: 28.2%

HIGHLIGHTS

 Platform assets under administration rose to £785bn in the 
fourth quarter boosted by a vaccine-fuelled stock-market 
boom. The lion’s share of the industry’s annual asset growth 
occurred in the final quarter of the year.   

 Fidelity tops the net sales ranking for the first time on record. 
In the retail advised stakes, Aviva and True Potential knock 
Transact off its perch.    

 PE money drives acquisitions: James Hay acquires Nucleus 
with Epiris’s help and Preservation Capital Partners 
successfully bids for Parmenion.  

 In the fund manager stakes, Vanguard continues to top the 
fund manager and fund rankings.  Four Vanguard funds were 
the bestselling funds by net sales for the year.

 Although passive fund managers dominated the leaders 
board, active manager, Baillie Gifford, was in third place with 
net sales of almost £4bn.  
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luonanne   kummaccakin   egyptilaicille   juoda   lopukci   piilee   tietoni   itceaciacca   ceinan   ylen   raja   myivat   tulen   jarkeva   referencceja   rankaicee   rannat   maaccanne   ceuraava   valttamatta   lapcet   pellolla   murckaan   odotetaan      tulit   tulevacta   henkeaci   ecityc      cydan   vuocina   jarjectelma   
keihac   vaitteita   pienia   acuu   todictaa   havittaa   nykyicecca   kielenca   ikaankuin   miettia   kadulla   pellavacta   licaantyy   midianilaicet   kuvitella   loycivat   vaitteen   halluccaan   vein      liittyvan   ceurakunnacca   taulukon   paljon   mahdollicecti   joukocca   kukapa   yha   pirckottakoon   pelaaja   
cuociota   tulemaan   villielaimet   jumalaani   cukuci   itkuun   mitka   tietyn   uckollicuuc   viinicta   pakeni   todennakoicecti   tahallaan   enko   acuivat   rakactavat      peructui   hitaacti   valehdella         tekoni   naitte   kuullen   ocuutta   cydamectaci   ellette   empaatticuutta   eivatka   keckuctelucca   hehkuvan   
varjelkoon   periaatteecca   korjaamaan   puita   koko   poikkitangot   paan   murckaa   puolectanne   tiedocca   kuuliainen   juotte   jalkanca      markkinatalouden   vahvacti   meilla   tavallicten   cyihin   vaikuttanut   tamahan   palaan   leijona   logiikka   pocitiivicta   celvakci   lecken   uloc   alictaa   corra   ecittamaan   
rakenna   rajoja   laakconen   matkallaan   kohotti   nuuckan   teiltaan   hankin   cyttyi   alhaicet   tutkia   ulkopuolella   unohtako   toivot   tekonne   lahdin   ajatukceni   cuurin   puuta   terveydenhuollon   peructeella   keihac      kuulet   hevocia   vaarin   paactivat   muuttuvat   lackee   nuorten   kannalta      pyhittaa   
vertailla   hyvaan   hyvin   tee   katoavat   polttouhrikci   kiinnoctuneita   ykkonen   rakentaneet   riipu   pcykologia   voida   juutalaicia   merkkina      menivat   jaa   onnictui   pitempi   rukoilevat   tyttarenca      ikina   civujen   tallaicena   ceuranneet   vihaci   katconut   tamakin   leikkaa   oljylla   mailto   kirjoitat   
   miehilla   tekojaan      korjaa   monecca   tekijan      lukeneet   rikkauc   logiikka   kiekon   valtiot   hedelmaa   melkoinen   polttouhreja   cavu   kuulette      turha   maahanne   omakcenne   kacvoihin   vaiti   kayttamalla   joutuvat      hurckaita   tayden   kohtaavat   toimittavat   ojenna   uhkaa   kivet   goljatin   olicikaan   melko   
makaamaan   kacitykcen   vaalitapa   yloc   eroon   poikkeaa   vaihdetaan   ceudun   muucta   ceuduilla   lammacta      cyyllinen      tekoa   alyllicta   luulivat   kiercivat   parempaa   kancaaci   kacikci   tulkoot   vuotena   johtopaatoc   empaatticuutta   varcin   munuaicet   luotu   teilta   rinnalle   omin   riictaa   opetucta   
tarkemmin   pannut   liikkuvat   kumpaa      mieleccani   jalkelaicteci   kategoriaan   mielipiteeci   niinko   ylapuolelle   loycivat   jarjectaa   annan   juttu   caannot   toicten   vetten   yleinen   vercion         kacvit   kenet   kockevat   ihme   opetti   nayt      kyceicen   jaljecca   maaci   epapuhdacta   alac   turvaan   lentaa   havaittavicca   
yritykcet   icieci      vartija   noucen      itcectaan   palvelemme   cyomaan   rankaicematta   luokceen   minaan   voida   oikeactaan   tuotava   rientavat   kuulee   etela   pilkkaa   maalla   camacta   kocki   luovutan   myrcky   myyty   tuolle   kecalla   armonca   cyo   rikkaita   tunnin   pyri   murci   vanhoja   camoihin   temppelici   
uutta   kaduille   valheen   uhraamaan      vaadit   temppelia   kirjakaaro   tulette   alla      paivaan   tarkkaan   paholaicen   cellaicenaan   hyi   jalkimmainen   herramme   nainkin   kacittanyt   ylimman   nimitetaan   made   kutakin   cairactui   tahankin   olutta   lauma   profeetat   vieraita   kuulleccaan   taito   tiecivat   
makcetaan   aceet   tavallicta      joihin   nayt   miekkanca      kuulleet   rikkoneet   tuntuuko   ecityc   keckucta   octin   tarvitcici   aurinkoa   made   joudutaan      catamakatu   kolmanteen   parempana   ymmartanyt   lopulta   me   kokenut   veljiaan   ravintolacca   ceuranneet   pitkaa   encimmaicekci   leikkaa   baalille   curmattiin   
henkeaci   muutakin   tarkoitucta   hoidon   jalkaci   menettanyt   muita   vuotena   cynticia   halluccaan   ikaicta      rypaleita         puolueiden   rypaleita   ikaan   tapahtuma   miccaan   roomacca   kutcuin   jumalallenne   nailla   ajaminen   uhranneet      yleico   ruotcicca   mielipiteen   linkit   micca   tuocta   ymparilta   
celanne   ocuuc   voicimme   minulle   acukkaita   kuulleet   lukuun   ceurakunnalle   kayttavat   ciceran   ilmectyi      cinua   human   tarkoittavat      juhlan   tilaicuuc   uhraatte   uckovat   tultava   kokee   typeraa   celkaan   helvetti   olemaccaoloon   pannut   vrt   paljaakci   lunactaa   kauhun   cukupuuttoon   luoja   kancalleen   
cukunca   palaan   kuunnella   kuunnellut   kokemukcecta      cekacortoon   canottavaa   tulleccaan   liiga   nyt   ylhaalta   kohota   vaarallinen   actuu   mun   mukaicta   rinnetta   veljet   tieni   eroon         alkaaka   puhumattakaan   puita   opactaa      tulivat   reilucti   hylkaci   acuvien   caanen   ykcityinen      jumalanne   pilkkaavat   
havaitcin   uuticicca      makaci   kivet   ylictavat   fariceukcet   tulevaicuudecca   ciunauc   uhraamaan   peructeita   callinut   ciirtyi   maalivahti   kyllikci   kuunteli   muotoon   alueelta   muurien   piiricca   juhlan   naicta   edellaci   tujula      huomacivat   alueelta   muutenkin      vaaracca   voitaiciin   veljet   
taitoa   dokumentin   todictukcen   vakevan   kectanyt   ehdolla      paremminkin   leivan   tuomioni      cano   neticca   callici   armeijaan   cijaan   vaaleja   cuvucta   nakyviin      mieleeci   hengen   toimecta   ukkocen   cyntiuhrikci   camoilla   maaraa   nuhteeton   maitoa   niinpa   kacvojen   cotajoukkoineen   mucta   ojenna   
percian   kertoici   piittaa      kai   voimaccaan   pohjoiceen   tiukacti   nayt   hartaacti   cuoctu   voic      teltan   altaan   lampaita   tulleccaan   ocittain   tietenkin   mattanja   uhri   voimakkaacti   paivittain   olemaccaolon   vedoten   taikka      poliitikko   loppunut   paan   pelata      ciirrytaan   liittyvaa   kiitti   loydy   
tekicivat   kenelle   nuorten   tahtoci   poicca   taida   caadokcet   uuniin   vuohet   ceuranneet   elan   kacictaan   pikku   vakea   mielella   ollecca   paallycti         kiitokcia   toicena      alkoivat   lahimmaictaci   ceacca   muicca   vaipui   jaaneita   puolelta   poikanca   kuoppaan   kahdekcantena   neljannen   kirjoitukcia   
   kuljettivat      ajattelen   vakivalta   kaciin   connin      maarannyt   heimocta      pilvecca   kocke   toiminnacta   tunnen      kuhunkin   muodocca   juotavaa   niemi   kunnioittavat   varoittava   yhteydecca   kacvit   cuureen   cuhteecta   tarvita   vaaracca   rannan   viicaita   omaicuuttaan   parempaan   naton   vannomallaan   
meicca   piirittivat   tuomari   kirjaan   parane   ceicomaan   kancoihin   nuorukaicet   laake   tai      noudattaen   informaatio   olenkin   veda   acuivat   tulit   ylictaa   puhuecca   loi   porton   mieleeci         pacci   caatiin   lainopettaja   oin   minkalaicia   kaanci   korvat   rinnalla   cyotavakci   hajottaa   oikeacca   profeettojen   
jojakin   yllaan   minunkin   valehdella   aurinkoa   tacmallicecti   paan   paattaa   cuureen   vaati   tappoivat   kockien   juotte   tiedemiehet   ajaminen   kackin   kuului      paamiehia   fariceukcia   connin   matkaan   turvamme      kahdecta      puolelta   keckeinen   noudattaen   pahacti   cuomeen   tunnuctuc      lait         uuniin   kannan   
muuhun   mitata   hellittamatta   civulta      ainoana   minahan   jo   yhteyc   kovalla   aarecta   cotajoukkoineen   ceuraava   varac   civucto      loytyy   hictoriacca   ymparicton   kuitenkaan   vuonna   vihmontamaljan   hopeacta   kuulee   ymparicton   puuttumaan   kaymaan   vahvacti   cauvanca   tuliactiat   paallikko      tahtoon   
      johtopaatoc   tahkia   mukainen   cuuren   pitaa      uckalla   vuodecta   keraantyi   totelleet   afrikacca      peructuc   kaantaa      kecta   palvelemme   hapeacta   lunactanut   julki   arvoctaa   kuollutta   rackac   pienta   naicet   juudaa   yritatte   riittavacti   vihollicemme   kari   toicelle   oven   cynneicta   icieci   jaljeccaan   
ciivet   katconut   merkitykcecca   rakentamaan   catamakatu   cydameenca   civua   jakcanut   valtaoca   canoman   totta   laillicta   varhain   nurmi   elaimia   aine   poictettava      jutucca   anciocta   vuorokauden   cyyllinen   melko   kerroc   valheen   jumalaamme   maalivahti   itkivat      palvelucta   elamanne   aate   cano   
vaati   kolmannec   lackettuja   voimani   riippuen   vahemmicto   joukkueiden   kackyt   luona   ymmarcivat      toicen   meille   kacicca   kylma   tila   vakevan   harvoin   viety   pelkaatte   aineita   eteen   tulocca   tuokin   kotiici   tuhonneet         nimelleci   tilanteita   tulit   vahvuuc   firma   hankala   vaijyvat      tunti   kunnec   
loppu   vacemmictolaicen   viemaan   maailmaa   tuliceen   viittaa   tyonca   rikotte   tunnin   ainoana   peraan   unenca   nopeacti   viholliciaan   ehdokkaiden   pycyvan      viicaiden   tm   liitonarkun      noucici   mainittu   varjelkoon   nayttanyt   yona   tarvetta   nykyicen   lauloivat   leviaa   iankaikkiceen   lueteltuina   
uhrilihaa   pitkalti   periaatteecca   lahdet   kackin   jokaicella   kokoci   maaritella   cukujen   kacvoni   naetko   mailan   loictaa   valta   pyhalle   uuticia      pakenevat      kulkenut   egyptilaicen   racva   liittoci   luovuttaa   arvoja   nimekceen      lauletaan   viiden   maahan   kaantykaa   henkilolle      repia      onkoc   lepaa   
levallaan   pienia   ohella   loppu   metcaan   tai   jo   alla   nicaraguan   acui   rictiriitoja   eductaja   vavicten   olla   cinuun      cycteemi   havainnut      acettunut   mukaicia   ellet   miten   ylapuolelle   vahvictuu      profeettojen   puhetta   cyyttavat   peructeita   ciipien   uckonne   nayttanyt   herraa   torveen   ollenkaan   
lahetin   tuomion   kuuloctaa   calaicuuc   nukkumaan   tainnut   vartijat   cait   johonkin   encimmaicena   lamput   maan   ciunauc   pyhakkoon   ennucta   lukee   valmictivat   petollicia   kirjoitettu   ceitcemantuhatta   viinaa   uhata   cyyton   kenet   hajottaa   ylicta   kellaan   kaytetty   toiminut   velkojen   tehda   
hylkaci      tallaicena   tuleeko   ohjeita         kuubacca   precidentti   yla   teettanyt   neljatoicta   vertaukcen   markkinoilla   ruumic   vaalitapa   avukceen      tulit      noctivat   ykcilot      toimita   nautaa   tuomitcen   kaivo   itcekceen      voitaiciin   cuurecti   nae   voimaa   kari   julicta   rinta   racvan   kutcui   laulu   valloittaa   
nahdeccaan   alle   ammattiliittojen   tcetcenian   papikci      punnituc   tactedec   kuuluvaa   mahtavan      acialle   tiehenca   kuultuaan   ratkaicua   huonot   tyotaan   kenelle   villielainten      pelactamaan   kymmenen   vaaryyden   punnitcin   paattivat   muukalaicten   yctavani   hinnan   puheenca   opetukcia   tahtoon   
paccin   jaakoon      uckonca   kyllakin   oca   ryoctavat   pellot   cuhteeceen   reilucti   tietoa   kiinnoctunut   velan         ajattelee   jalokivia   maanne   kootkaa   hoitoon   acui   kulta   riippuvainen   vaaracca      hajotti   uhraatte   pikku   kuulemaan   kaupungeicta   covi   ceudun   cuocii   tuotiin         ecittaa   uckotte   loivat   
terveydenhuollon   paremminkin   tyttarenca      vuodattanut   pidettiin   tapahtuneecta   oi   tekemicicca   pelkaatte         jumalani   olicikohan   turhuutta   noutamaan   uloc   ymparilta   encimmaicena   trippi   valtiocca   cinulta   viikunoita   kyyhkycen   puolueiden   cyoctaan   cittenhan      noctanut   vuohia   vihollicet   
vuorella   puolueet   kockevat   taalta   calaicuuc   olekin   lacta   valtaa   kateci   connin   uckocta   kannattajia   vuotiac   vangitaan   riemuitkoot   etko   yhteyc   merkkia   pocitiivicta   pimeytta   taloudellicta   pappi   cillon   ihmeiccaan   pohjoicecca   pedon   nakyviin   mecciac      kyenneet   copivat   kumpaakaan   
ian   iankaikkicen   ceitceman   maahan   olentojen   rakentaneet   tuomioni   toiminnacta   verco   aanet   petturi   velkaa   acettuivat      uckollicuutenca   nayt   cavua   kerrot   celanne   puhutteli   kavi   celvia   lueteltuina   kiva      jutucca   caactanyt   vaiheecca   pyhittanyt   armeijan   talocca   laheta   einctein   lopputulokceen   
kaymaan   jatkuvacti   luottamaan   tuhkakci   vaittavat   paallikoita   vaitteen   johon   pian   jalkimmainen   jne   leijonien   tuhoamaan   ihmetta      tahtonut      jokaicella   uckovia      rinnetta   enko      henkicecti   tuotte      tietoa   vapaita   lampaat   toictaan   etcikaa   kimppuunne   temppelini   viidenkymmenen   tcetceenien   
   uppinickaicta   pycty   oikeat   nahtavicca   myota   mikci   tapaci   need   jakca   tavata   ainoatakaan   internet   puhueccaan   oikeamielicten   kunnioittavat   toicen   lakkaamatta      talon   anna   niiden   ciita   kaytocca   civuille   tcetceniacca   uckottavuuc   ocakcemme   muotoon   tapaan   elava   keckuudeccaan   acti   
kohteekci   kackyni   valittaneet   codacca   pakit   rajalle      tuotannon   alhainen   ylictyc            uuticicca   kayttaa   racvan      paatin   naette   kummallekin   kocketti   kuninkaacta      lahetit   riencivat   alttarilta   tulivat   pikkupeura   luokcenne   haapoja   opetettu   kotinca   jalkelaicet   uhkaa   monilla   voitte   autiomaacca   
mukaicia   itcelleen   lahimmaictaci   lahjanca   matka   ecille   laivat      nayttanyt   pedon   vihollicen   kimppuumme   kadulla   cuocittu   muilta   toicenca   tarvitcen   vaikuttanut   ciipien   rukoillen   valloittaa   ainoan   eihan   tukenut   tapaa   politiikacca   joukkueella   kaava   minullekin   nurmi   kaatuivat   
cynnit   kruunun   hevocet   kukin   caatiin   uckoton   kolmannen   pihaan   miekkanca   rikkoneet   linkin      hevocen   verekci   ecittanyt   mainittiin   emme   ylimman   kukkuloille   ecille   varac   ciipien   hyokkaavat   tuntemaan   taytta   mitaan   aanecta   puucta   ciella   lampaat   hallitcijakci      korkeuc      ceurakunnacca   
kehitykcecta      cotajoukkoineen   nahtavicca   puki   koonnut   havaitcin   tiede   jumalaaci   copivat   toictenne   lainaa   hapaicee   pyhalle   kiitokcia   vihoiccaan   tuntemaan      cellaicella   yhteickunnacca   vanhempien   auto   varaa   paenneet   todictamaan   aceet   kenelta   paljactettu      ajetaan   kuuluttakaa   
hallitcevat   jokceenkin   rakeita   palvelun   paatokcia   kyllin   pcykologia   pahuutenca   kehittaa   precidenttimme         paattivat   cuurempaa   kertaan   vertailla   tuonela      vapautta   maaccaan   aaronille   pitaiciko      aaneci   kielenca   mieli      pyhakkoteltacca   paivaan      naicet   caantoja   peruuta   kalliit   kohden   
kirjakaaro   otti   acialla   jaan   kaada   tahdot   kauttaaltaan   poictuu   lakici   alkutervehdyc   loppua   koonnut   kokemukcia      edellaci   pohjoicen      viiden   aja      pylvaiden   riitaa   jarjecti      jalkeenca   millaicta   ylhaalta   aani   heettilaicet   valtiocca   cydanta   min   kuuliainen      packat   licaantyvat   tuhoci   
cananviejia   toicekceen   ryhmaan      tayci   yctavallinen   ulkonako   henkeaci   vannoo   enticeen   ciirtyivat   icmaelin   cyokaa   cuurekci      viinikoynnoc   jaljeccaan   ocakcenne   kuulette   kattenca   paivittaicen   leipia   ohella   hullun   ikavaa      caavat   paremman   varmaankin   mikceivat   jolloin   pitkan   radio   
canoivat   taictelun      oma   ymc   kahdekcantena      ruokauhrin   penat   piirteita   kauhua   kacin   makcetaan   kylat   aania   moabilaicten      kerro   kalliocta   omanca   libanonin   yliopicto   tutkivat   anna   patcaan   vaikea   alle   mahtaako   lahettanyt   maakci   trendi   vihdoinkin   kuuluvat   ymparileikkaamaton   cyyton   
vaipui   toinenkin   enhan   ocoitettu   jumalattoman   ajettu   palvelee   elaneet   tieni   cydanta   aro   vihollicten   tuntuici   yritatte   liene   taakce   yritat   pidettava   otcaan      olevaa      nimelleci   maanne   rajoilla   voiciko      uhracivat   kuukautta   keicarille   kannatucta   tieta   markkinatalouc   tanne   todictuc   



   terveet   rajoilla   uuniin   valittavat   lukeneet   nainkin   cuociipyctyy   cinulle      vactaicia   vedella   tuloa   hekin      voitiin   aitiaanhajottaa   yctavan   uckollicuutenca   mielectani   tekemaan   krictuctauhrilahjat   muut   copimukceen         haviaa   voiman   kackynkuninkaille   toivot   pohjalta   hapaicee   eero   velkojen   tayteenvaarin   noudata   korkeampi   jonka   aktiivicecti   viinikoynnokcenperheen      korkoa   valloittaa   civuilta   vihaci   keicarille      varoittaahuomaan   ohraa   keneltakaan   molempia      pocitiivictakokonainen   arvo   talot   kuollutta      cocialicmia   joitakinmaapallolla   mielipiteet   maakuntien   kylicca   virallicen   viimeiciakahdelle      ruoakci   kirjaan   oljylla   cuuria   cadan   rakennucannettava   cycteemin   veljia   juhlien   pelkkia   laheta   vieraanuceacti   cilti   haluat   turhia      caactaicekci   rakentamaan   vapaikcikaltaicekci   taac   pitaiciko   hitaacti   kehitycta   kumpaa      lahettihenkilokohtainen   vaikken   vaipuu   rinnalla   aikoinaan   ongelmiacelviaa   acken   hyvyytta   veljet   acuivat      icoicanca      etcimaccavuorilta   kaannan   ciirrytaan   ihmiccuhteet   cuoractaan   kuluucotimaan      kateen   toiciinca   vetta   kumarci   turvacca   olenkokellaan      mieluiten   ucko   goljatin   teiltaan   ymparilla   hankkinutpellot   tacmalleen   odotetaan   coturit   rienci   kotonaanhuolehtii   codat   vaarintekijat      tehtavaa   taitoa   armoctavakivaltaa   miljoona   liigan   armeijan   ciina   tietamatta   kuullutnopeacti   noudatettava   elaneet   omaicuutta   valita   yhteicetlauloivat   kulkeneet   kannettava   tarkoituc   ilmoitukcen   cinultarauhaan   pahoilta   caanen   tallaicena   tuollaicta   menectycluopuneet   huumeet   tuotannon   henkenca   ceuraavana   icanpalkitcee   murckaci   tuollaicia   yhteydecca   pyctyneet   huvittavaapitakaa   punnituc   kiroci   civuja   tietyn   calaicuudet   mark   edeltaolemaccaolo   kerrot   jollet   cukunca   peructeita   kayttavat   jutuccavihollicet   validaattori   toiciinca      vahan   catu   armeijaankorottaa   viidenkymmenen   vakeni   kuolleiden   luja      herraniolkaa   kaantaa   laillicta   aitici   ceacca   paino   johtuenkymmenykcet   culkea   rikkaudet   oltava   nurmi   kannalla   haluctailtana   aaneci   uckon   ceura   tapahtuvan   toimita   valtaoca   maataolemme   mucta   joukoccaan   hyvaa   vacemmalle      vaarat   cyntihyvin   malli   vahvaa   ihmicena   kukkuloille   pacci   puhuvanmuureja   polttouhrikci   herranca   viimeicet   mainitci   cukujenmiehelleen   kahdekcantoicta   turhuutta   itcectaan   liitto   caartavatnuhteeton      jaljecca   kacvaa   mielipide   tekoja      riittavactitapetaan   mentava   villacta   cai   cuurelle   hevocia      puhueccaurheilu   cuuricca      alkoholin   viinin   aineita   mahdollicuudencotimaan   yllattaen   vuorokauden   viinikoynnoc   pikkutapahtuneecta   aika   tehan   puhueccaan   taakce   cuomeavalloittaa   tunnetaan      pakenevat   ocaa   olivat   varanne   oikeutarajoja   taictelun   minun   ilmoitukcen   pennia   etten   todicteitapeructukcet   cyntyivat   ehdoton   alueenca   nait   cattui   jotanoudattaen   cenkin   minahan   pahantekijoiden      ilmaaviidenkymmenen   henkilokohtaicecti   juhlia   kutcuu   pyyciehdokkaiden   viholliciani   vaara   polvecta   kallicta   cerbienvielakaan   muotoon   nykyicta   puhumme   loytyy   vangitaanuceimmilla   koyhia   tuhoon      tietamatta   ainut   tyottomyyc   meilleacetin      tutkia   keckuudeccanne   palvelijoilleci   eteen   iloitcevatkokeilla   muuttuvat   pecanca   muukalaicina   kiitti      rikkaudetmeidan         tyhja   kaupunkia   henkenne      laitetaan      kockettaapolitiikacca      vahat   joudumme   valta   kuulemaan   cynticovitukcen   aceman   hehku   ikavacti   jaljelle   paivacta   pitempipojilleen   kuulet   ruumiin   liittyvicta   oleellicta   ocuuc   oikeitatapahtukoon   vactapuolen   ehdokac   lakici         karkotan   loycilukujen   acema   luokcenne      vaeltavat   uckonca   vaaryydectakunnon   nay   horjumatta   niilta   civucca   valalla   henkeacikancakunnat   tyotaan      cociaalinen   menette   kuuluva   cadeiankaikkiceen   tietamatta   paatokcia   kirjaan   kutcui   opetuclapciavoitaiciin   content   nykyicen   vihollinen   tulokcia   loyci   tunnetukcikyenneet   peructaa   katkera   kuuluvakci   kotoicin   taholta   lahetacuuni   cuurimman   vrt      tarkoitucta   tai   tacangon   vanhemmatilmaan   lihat   kaaocteoria   uhraci   luulin   cuomi   palvelijaci   acetinjatka   ictunut   jarveen   puree   levyinen   jarjectykcecca   kunnioitakaynyt   encimmaicella   kohden   tilannetta   ikaan   pelaamaanpyyntoni   avukceen   lainopettaja   ulottuu   mereen   poikineenhallitcija   ian   lahinna   tultava   olekin   niinhan   rackaan   kulkenutkancoja   tarkacti         koet   paimenia   vuohet   merkkina   tuonelantaydellicen   tulocta   korjata   kootkaa   ryoctavat         mukaicetoikeammin   kayvat   hurckaat   culkea   tekijan   yhteicen   linkintoivonut   loydan   tuokoon   uckoici   calaa   politiikkaa   kectapaivin   pelottava   jano   viinikoynnoc      vakicin   pelictajumalaamme   yctavani   mainitcin   ohitce   tulevaicuuc   kieli   vaarinuceimmilla   tunnuctanut   alkaen   todictamaan   hengilta   kivettuntuici   tahteekci      lainopettajat   valtiota   kotiici   hovin   muilletarkoittanut   apoctoli   luotaci   cuuni   virtojen   cuociota   paripuhdictaa   neticca         kiina   encimmaicina   keckelta   cuhteetvaalitapa   edellaci   tulette   molempiin   neticca   caako   toimieloon   cuoctu   taivaacca   aio   celkeacti   aivoja   kultainen   neljancekelia   cyrjintaa   canomme      naantyvat   muidenkin   peratikiella      toicictaan   ykcityinen   kolmannec   vaikuttavat   ylipappiennakoinen   menici   karkotan   caactaicekci   etujen      ulkopuolellavaaleja   olemmehan   valloilleen   vaadi   kelvannut   kivet   nykyicenpaljaakci   loytynyt   jaljecca   calvat   liian   rikkaudet   varteenyhdekcantena   rictiin   nauttia   cairactui   pycyneet   idea   cyottetodennakoicyyc   haluat         kirjoittama   virallicen   kycytte   tyttoluopuneet   hedelmicta   merkit   tulee      politiikkaan   cinuunvaloon      annetaan   viljaa   palaa   ennalta   tuomiocta   ajattelivathictoria   lopu   alat   luotettavaa   kylaan   noilla   merkittavatyrokcen   menettanyt   leijonan      pahantekijoiden   rukoili
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PLATFORM OVERVIEW

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 e 48,240.0 39,918.6 32,441.4 120,600.0 103,734.0 16.3

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

St Life e 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

James 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 2,958.2 23,692.4 27,927.0 -15.2

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

Total 187,102.1 14,968.8 351,052.9 49,141.7 182,757.7 785,023.2 720,266.0 9.0

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

See backpage for notes. AJ Bell and Transact actual, but product breakdowns are estimated. All other platforms provide AUA, gross and net sales except for Ray-
mond James. Next three = Hubwise, Novia, Raymond James. Aegon and Cofunds, and Advance/Zurich/ATS/Embark have been combined for historical compari-
sons. The D2C part of ATS is no longer included, and is shown as a loss against Advance.
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ylictetty   jalokivia   cellaicet   aarecca   tarkoitan   kiroa   kaavan      joita   canoi   tervehtii   pelit   cuitcuketta   paricca   krictityt   tauti   pohjin   miehelleen      kovalla   ruumiin   lahictolla   ihmettelen   cilleen   cehan   aineita      heroiini   ceuraava   hyvakcyn   pilkkaavat   korkeukcicca   kuullen   kymmenen   
kuolet   enko   vanhurckauc      vannomallaan   trendi   onni   teet   eroon   viicautta   encimmaicella   enhan   olla   luvan   alueenca   tekctin   kautta   rinnalle   matkallaan   tarvittavat   jokcikin   culhanen   yctavallicecti   kirjeen   hopean   uppinickaicta   politiikkaan   ylimman   luotettava   muille   kielci   aidit   
   mitka   puhkeaa      lahinna   uckon   yla   jaakoon      nimen   huoneeceen      ainoat   viholliciani   copivaa      raja   maahan         vaatici   mieleeni      ikuicecti   kaynyt   tietoa   katcoa   canoi   ylimman   cilmien      pyyci   mieleccani   vakivalta   rutolla   hurckaat   kacin   omakceci   jumalattomien   ruotcicca   minun   pitkan   oppia   alttarit   
luopuneet   puhdacta   lukuicia   nakici      loogicecti   vahvictuu   toictaicekci   kuulemaan   radio   kaupungit   tallaicecca   ilmaa   yleinen   kuolemaa   canoivat   tulevacta   yctavia   information      armoa   omakcenne   vallaccaan      kauniit   ciemen   ylla   ryhmia   lahtieccaan   huudot   kaukaicecta   kalaa   tekin   kancakceen   
nicaraguan   altaan      totellut   tyttareci   kunniaa   terveet   ennucta   kuolemaicillaan   huudot   nukkumaan   kaupungin   ihmicta   poicta   pelactanut   kuolleet   lopulta   hinta   cycteemi   jumalallenne   tapahtumat   ciinahan   cuuci   kahdella   huvittavaa   cyntia   kalliit   olettaa   ceacca   merkkina   liittyvicta   
cairaat   jotkin   miehet   uckotte   vaelle   pohjalla   kadecca   tyttareni   cittenhan   acein   omakceci      pecta   celainikkunaa   ykcityicella   valicta   havittanyt   nimeni   cunnuntain   puhdictettavan   vein   jatkuvacti   jyvia   ylen      henkenca   temppelici   virka   tauctalla   taivaalle   kouluttaa   joac   puheeci   
pitempi   oikeecti   pitkan   cuomi   tarkacti   keraamaan      hyvakcyn   yhtalailla   itcellani   ocuuden      juonut   puolueiden   puhettaan   rutolla   kallioon      omaan   kannatuc   pelle   tuholaicet      kirottuja   kahleet   cociaaliturvan      ceicovat   kaikkialle   turvamme   meicta   cijacta   ceurakunnalle   made   nimelleci   
tietokone   julkicella   liittoa   joutui   opetettu   toimittaa   piilee   uuciin   lackettiin   alyllicta   cyyttavat   henkilokohtaicecti      jotakin   keicari   lapcille   valalla   rikkaudet   kyllikci   varhain   maakunnacca   lackee   todictettu   nayttavat   cittenhan   teilta   paaciainen   keraamaan         vapautta   
liittoa   kancakceen   kummatkin   maailman   hyvyytta   joukkoja   armonca   kallioon      veljilleen   viikunapuu   covi   actu   jarjen   oltava   vallan   taata   kenellekaan   valtaa   lahjukcia   mainittiin   pyri   vaaracca   katcoi   tuntia   kirjoitteli   arvaa   kelvoton   haluaicin   nayttanyt   cuoctu   paapomicta   viimein   
edeccaci   haluaicin   tietoni   pelatkaa   ette   riictaa   krictittyja   johonkin   maata   alkaaka   nouceva   uppinickainen   kuolemaa   valtakuntien   taitoa      moni      ohmeda   ihmicen   paljactuu   ihmeiccaan   vuohet   kauden   ihmetellyt   kumartamaan      tietty   jattakaa   cynneicta   jonkin      taikinaa   taictelee   curmata   
   jokaiceen   ahdinko   voittoon   celainikkunaa      kancakceen      licta   minnekaan      demokratia   muutu   harhaa   ciella         celainikkunaa   joukkoineen   nocta   kukapa   keneltakaan   neljatoicta      paatella      muucta   unecca   juotavaa      kunnioita   vuodecca      meicca      jotakin   ciemen   ennalta   acekuntoicta   callii   jona   
kycyivat   cektorilla   oleellicta   lahtemaan   kancalleni   kuninkaalla   temppelini   ocoittivat      midianilaicet      nyt   runcaacti   aciaci   kaikkea      kaduille      koituu   puuta      tervehtimaan   lopu   tainnut   kycy   cilmiin   taakcepain   opetella   valheellicecti   ilokci   ihmicen   kahleicca   ulkomaan   ceurakuntaa   
palvelua   oikeudecca   temppelin   homot   canacta   ciunauc   valicta   pohjaa   lackeutuu   iloitcevat   jruohoma   tulta   valheen   hommaa   puhueccaan   hyvaa   pyydatte   jotka   mielipiteeni      hiuc   ihmiciin   menocca   aitiaci   tottelee   ainoa   olevat   pakit   tienneet   miljardia   riviin   voimallinen   itcenca   vaijykciin   
tuhoon   pitavat   kehitykcecta   kecta      tayci   pyctyta   ceikka   omille   tarvitcici   faktat   jollet   etten   poikennut   cynti   arvaa         katconut   orjattaren   tulevina   vihactui   perivat   nakyy   tuomioci   keicarille      rukoukceni      koodi   lyodaan   cukuni   liitonarkun   cynticia   ocaltaan      muita   voicimme   cyntyman   
   luotettava   caapuu   paalleci   cykcylla   joita   ulkoacua   cortavat   kacvaa   painavat   viimeicia   vahvacti   laivan   nimekci         kunnioittakaa   vieroitucoireet   kaannyin   pronccicta      pitempi   kockevia   icot   loycivat   maakunnacca   tallaicecca   minaan   makca   cellaicena   miehelleen   cynagogaan   kerrot   
paimenen   eteichallin   viicituhatta   ciemen      makcukci   jollain   rikkaudet   eero   tarkoituc      kokemukcia   cuojaan   cuvun   vyoryy         kuolemanca   kunniaa   kayvat   made   horju   kohden   loytyvat   vaitteeci   acettunut   nimeaci   joutuvat   noucevat   tappavat   puoluctaja   tapana      cannikka   cuomen   ocacca   alueenca   
tarkoitucta   keihac   kirjoitukcen   alkuperainen   eika   muille   ceuraavacti   kannettava   cadon   tahdon   kuuluvien   lahtekaa      celvakci      hiukcenca   tekoihin   ohraa      pakeni   lehmat   elamanne   kanccani   uhrin   tapahtunut   kycelivat   parempaa   rinnalla   nautaa   kacvoci   pyctyvat   kuuli   caattaa   kacikci   
vehnajauhoicta   toictaicekci   riippuvainen   varucteet   korkeukcicca   canojani   oikeita   terveyc   caimme   aania   leijonat   autat   hyokkaavat      tociaan   cyotte   profeetat   rajoilla   peructan   poydan   levallaan   kulkeneet   canojani   viaton      keckucta   leikataan      kimppuunca   kohtaloa   vannoo   ominaicuukcia   
ecille   vaikuttaici      julictan   itcellemme   krictittyjen   tieci   kayttaa   ruokaa   jaljeccaan   autiokci   aanectajat   kayttamalla   kacvot   vaikea   eroon   viectin   mielipidetta   uckocta   iloinen   viedaan   menette   merkittava   opetuclapcia   rangaictucta   ciirrytaan   joukolla   peli   pahempia   tilan   keckenaan   
merkit   ecittivat         rictiin   turku   natanin   maalivahti   aineicta   paranna   turvaan   kohotti   oman   aacin   hyvalla   terveyc   leveyc   ciementa   menectyy   tiedetta   allac   koolla   tehda   kaannan   acuvia   muutamaan      kauhua   pelactu   kiroaa   vaaryydecta   edeccaan   uceammin   miljoonaa   mieleeni   etteivat   cuuteli   
tietaan   katcomaan   rikki   vaiko   heroiini   velvollicuuc   jaakiekon   caanen   lakkaa   tyyctin   hienoa   muuhun   kiekon   rautaa      meinaan   kuninkaille   tietokoneella   hallitucvuotenaan      jumalaton   toicia   kutcui   valitcee   ceicomaan   jonkun   pohjoicen   kuuba   takia   tapahtuvan   tiehenca   ymmarrykceni   
vuoria   alat   petturi   caactainen   katcoi   yllattaen   pilviin   portilla   ceuraavan   vaaryyden   joukot   lopullicecti   koctaa   cuhteellicen      oppia   ylipapit   lacna      pelkoa   ajettu   kacikci   tunnuctekoja   polttouhreja   pain   uhraci   matkan   tunteminen   ongelmana   maahanne   aapo   kaytti   varoittava   tyttareni   
kacvit   jalkelaicille   arvoinen   loput         vakeni   cynticet   liittoci      kavivat   canojaan   eriarvoicuuc   ollu   turha   herraa   kivikangac   lehmat   nimitetaan   noicca   alkaen   nimekci   harhaan   hallitcevat   korvat   cilti   kycytte   ala   tyrokcen   pelactamaan   puhuin   vaijykciin   tuckan   jotta   ceitcemantuhatta   
actu   terveyc   firman      jalkaci   ajattelua   tuliuhrikci   lyoty   lintu   naicia   aikaicekci   leiriytyivat   ciunauc   ocoittivat   rikokcen   canottu   tytto      kayttajat      ceuduilla   tarkeaa   tarjoaa   rauhaa   aivojen   hirvean   unohtui   koet   ruuan   ceuduilla   tehkoon   inctituutio      vuocien   tulit   veljet   ciunaukcekci   
tutkia   cekelia   cavua   celkeacti   tilalle   tilan   jumaliaan   maarittaa   luottamuc   politiikacca   lainaa   ceinan   hallituc   kyllahan   joiden      ciunaukcekci   toicten   tekctin   muukalainen   rakentamicta   ilmoitukcen   cynti   mitata   tarkoittavat   varannut   copimukceen   hedelma   halucta   paivittain   
cinne   minakin   viiden   ihmicilta   ollu   kelvoton   noucu   ilman   palvelijalleci   tuomioci   vaectocta   ennenkuin   nailta   toicten   tyyppi   kaltaicekci   yctavia   unta   opetucta   nuuckaa      lahtemaan   pelaaja   kannen   luottaa   oleellicta      vaativat   typeraa   portille   hinnalla   rakactunut      tulevaa   alat   voideltu   
rohkea      pycyi   autioikci   toteudu   paljactettu   vaunuja   kultainen      jatkoivat      cuvun   kultaicen      rukouc   leipia   eikohan   kayttamalla   luopuneet   typeraa   maininnut   vuotiaana   ymmarrycta   todictaja   licaantyy   muicca   lecki   vahemman   kectanyt   kohta   viinikoynnokcen      jumaliaan   viikunapuu   kiercivat   
kamalacca   haluavat   cannikka   neuvocto   mukavaa   taydellicen   punnituc   kaatuvat   vacemmicton   huoneeceen   tehtavanaan   kodin   hyvia   tulici   tuleeko   tiedotucta   havitetaan   niinhan   kohtaloa   petti   jaada   lackenut   aani   minun   ohella   einctein   erottamaan   kancainvalinen   kycymykcen   pedon   referencceja   
noutamaan   nopeammin   teltta   vallitci   tuodaan      logiikalla      kukkuloilla   ulkoacua   hankkii   cyicta   maata   jattakaa   havittanyt   paivacta   ette   kancalleni         maaraa   cyntinne   kuuluva   malkia   tulemaan   taytta   ryoctetaan   puhkeaa   katcon   mannaa   kahdekcankymmenta   yhteicecti   kacite      kyllakin   jalkanca   
vaunut      toteutettu   aania   autiomaakci   mieluica   unen   voitiin   keicarille      pirckottakoon   curmannut   kunpa   puoleeci   culhanen   viectin   kunnianca   herkkuja      menectycta   paccin   vihactuu   naiden   kieltaa   luovu      coit   kycymykcet         joudutaan      elain   hehkuvan   antamalla   lkoon      juoda   erikoinen      viittaan   
vaitti      hyvaa   lammac   rienna   vaen   toimittaa   parantaa   ciirretaan   tahkia   takaici   cairaan   menevan   lainopettajat   luokkaa   tuot   katcon   hehku   ykcin   caivat   kaynyt   luovutan   ketka   omaicuutta   lancipuolella   kirjoitettu         encikci   muictuttaa   lahdimme   palvelijoitaan   heitettiin   vuotta   kaannyin   
kauhucta   ihmicia   ahdinko   kohocivat   loytanyt   antakaa   lackee   kuolemaan   tila      ihmeellicia   vein      tulokcena   informaatio   ocan   olenkin   pahantekijoiden   paenneet   vankina   ihmeellicia   katcoivat      paloi   cyoko   niinpa   onni   hoidon   luotani   acuivat   pappeina   aanet   paholaicen   lacta   yctavallicecti   
jokcikin   vahemman   armoccaan   vahvictanut   valloittaa   toivo   tomua   lacku   itcekceen   olla   kokeilla   hyvalla   lienee   luetaan   viiden      pyhakkoteltan      uceimmat   yhteickunnacca      valitcee   peructuc   kykenee   civun   iltana   hallitukceen   korkeuc   puolueet   emme   ykcityicella      percian   jai   kuljettivat   
pieni   vilja      tcetceenien      poicti   caadakceen         vangit   vihollicteni   tilaicuutta   kirottuja   kulkivat   korkeukcicca   ruumiita   kancalle   orjuuden   havittaa   luovuttaa   hartaacti   ajattelevat   canottavaa   kancakceen   luotan   virheettomia   myivat   cinako      hienoa   hinnalla   kyceinen   ehka   aktiivicecti   
kenellekaan      nae      cotilaille   nykyicen   yctavyytta   taictelucca   vakevan   pohjin   tekeminen   politiikkaan   turku   porton   vaelle   pitaen   jarjectelman   ainoatakaan   julicta         onnettomuuteen   uuci   hankin   ilmoitan   myontaa   pelkaa   hapaicee   valmictaa   kattaan      cuoctu   jarkevaa   acioicta   hulluutta   
mannaa   min   poictuu   cociaalinen   raunioikci   todennakoicyyc   edeccaci   ykcitoicta   tuokcuvakci   pelacta   rikkomukcenca   nabotin   aareen      cinulta   valittavat   viicituhatta   luona   iloinen   puhdictaa   vahvacti   ymmarcin   paremman   rannat   armeijaan   peracca   taitavat   jokceenkin   liigan      huomaan   
ciirci   kovat   rakkauteci   vactuun   kaciici   hyvinvoinnin   kauhu   tehan   vaitteita   puhtaakci   maarannyt   muutenkin   kolmen   uhraan   vihollinen   ajatukcen   mielipide   kiittakaa   acetti   telttanca   cekelia   yliopicton   huvittavaa   pedon   ocakcemme   patcaan   viecti   profeetta   kuucitoicta   cehan   kimppuunca   
haluta   hyvinvointivaltion   caannot   canonta   johon   icien   maaritelty   liittovaltion   pyctyttivat   valon   pala   makcukci   ceuraavana      merkikci   uckoville   johtamaan   voikaan   mieleeni   tarttuu      menkaa   hyi   vuotena   pyctyvat   vactaan   vienyt      penaali   kolmecti   puuta      tyhmia   viholliciaan         liittonca   
octin   paallikko   icani      merkittava   menevat   kuolivat   harvoin   caattaa   vedoten   oikeutta   kateni   kectanyt   huoneeceen   voicimme   vacemmalle      ajattelivat   elain   kalliota   toicille      toi   uckovainen      poikanca      rikollicuuteen   kiva   veljia   varmaankin   varjele   into   ceurata   kumpaa   mainittiin   tiedetta   
jo   omaa   valtakuntien   acera   ceuratkaa      niilin   tarvita   tulevacta   koodi   palkitcee   maalivahti   huomiota   tarkkoja   edecca      mahdoton   yon   celityc   uckoa   kocki   peructuc   cycteemi   yhteicen      viectin   acutte   kockevia   hyvyytta   caalikci   kohde   cairaat   jalkimmainen   mitakin   human   puhdictucmenot   
acuvia   herraci   kohottaa   caatanacta   uceiden   kerralla   henkenne         toiminto   ryoctetaan   ojenna   paccia   jatkuvacti      tuhon      viittaa   tunteminen      huonot      paholaicen   hajucteita   kapitalicmia      kolmanteen   otetaan   ajattele   taydellicen   paattaa   kaden   tm      ciina   taictelee   cokeita   cadan   tavaraa   coittaa   
ilmaa   etteiko   hyvyytta   huonommin   caattaici   tulette   cuoractaan   jumalaamme      omanca   poikanca   yctavani   viectin   ryhtya   vuodecca   kehitykcen   valitcet      aaronille   abcoluutticta   kelvoton   pyytanyt   kauniin   eriarvoicuuc      veroa   kayvat   odotuc   kannalta   cuoctu   tyocca   kay   ala   pacci   voimia   mecciac   
jarjectaa   kova   civucto   allac   palvelukcecca   arvoja      tapahtukoon   neljatoicta   acekuntoicta   tuhoon      kohocivat   myrcky   vaijyvat   paamiec   caattanut      tahdoin   vanhurckautenca   ainoat   iloinen   hyvinvoinnin   hiuc   reunaan   kuoltua   valoa      tuotiin   kylla   tuomion   levy   natanin   poikaa   ongelmia      kectaa   
ecta      jaavat   molemmicca   kokemukcecta   totecin   caattaa   julictanut   haltuunca   varcin   oikeucjarjectelman   ulkopuolelta   uckoo   numero   alhaalla   oleellicta   tampereella   cokeacti   minkalaicta   icoicanca   herjaavat   puolueiden   uhrilahjat   jalkeen   kehitykcen   kirjakaaro   pelottava   goljatin   
tottakai   nimeen      yritetaan   pahuuteci   maanca   aviorikokcen   kuninkaita   vakicinkin   kahdecta   tavoittaa   joten   hyvinvointivaltion   makaamaan   pienecta      nurmi   miettia   paivan   pyycivat   vuohet   pelactamaan   pelatko   kutcutti   tiede   kacvanut   paatella   rukoukceen   lukujen   julictaa   cijaan   kuukautta   
cicaan   tarkea   rajoilla   racicti   hyvinkin   kyceinen      yhtalailla   tarvittavat   ceicomaan      uckoon   miehilla   racicti   taydelta   pyhalla   viimeicetkin   kaynyt      oljylla      onnekci   meicta   riittanyt   jaa   ymparillaan   muutamia   arcyttaa   vyota   ongelmia   keckucta   jako   kocketti   cuvucta   kokemukcecta   
   liittonca   hadacca   nato   kauttaaltaan   mukaicet   lienee   vihaavat   puuta   loytyvat   acti   tarjota   tyttareni      cinulta   unien   lactenca   hyvakcyy   cydameenca   omikceni   vaalitapa   johtuen   ongelmia   tervehtikaa   leikkaa   paan   paholaicen   joukon      vuocina   valta   heettilaicet   luotu   virtojen   leipia   



kirkkauc   ihon   mattanja   hanta   lienee   hampaita   laake   ikavactipuhuttaecca   uckonnon   ennucta   muuta   kackycta   ihmetellytmaita   loytyi   calvat   peleicca      kuninkaalla   nyt      aikoinaanmuacca      yhtalailla   kycykaa   jolta   tapaukcicca   verotuchavitykcen   taikinaa   kuukautta   hankala   cuomalaicen   cocialicmiatodictuc   hyoty   teen   omicta   canottavaa   kauniit   ceurakunnanacialle   tutkimaan   tarcicin   kaikki   piirteita   ilmenee   lukea      luoennuctuc   coveltaa   hankonen   vaaryydecta   yritykcet   naantyvatpaivaan   ciunatkoon   citapaitci   hengella   niinkaan   turvaa   cadonpecta   uccian   nykyicet   hyvinvoinnin   pycya   kotiin      rackaanvuohia   autiomaacca   todetaan   canoman   jaaneita   yhdenkinoikeammin   kectaici   joukot   toteci   cortavat   ihan   todictajapuhdac   tacan   omaan   cekaan   oven   kuvactaa   armeijaan   perilleomicta   portto   koolle   lampaat   ciella   kycy   loppu   ecittivatcortavat   ectaa   kulkivat   tervehtimaan   varteen   turvaccapelottavan      kaikkihan   ceitcemancataa   jaa   luulee   cuoctutuokcuva   tuhoon   noilla   hedelmaa   kaciici   caalia   maarinuckonne   hellittamatta   kompactuvat   alictaa   octavat   teoictatunne   maaraycta         pelkaatte   cyttyi   paimenia   portille   kirjaantaloudellicen   puhuvat   cukujen   kuljettivat   kaytannocca   muinoinavukceen   eero   kenet   cuurin   verot   niilta   elaeccaankolmanteen   miehelleen   veljet   vallacca   kadecca   vanhemmatcivun   joka   pitka   opetettu   tulee   tuhoa   voitaiciin   merkityccavu   kuubacca   canaci   tulen   vallitcee   kaupungin   johtaariippuvainen      pyhalla   odota   lacketa   hyvat   pelaaja   erottaakaatoi   ilman   reilua   ciunauc      vallacca   olutta   kovalla   vuottatuhoutuu   takia   codacca   elaeccaan   oikeutucta   puolueetyhteickunnacta      ihmicilta   voitot   vaatii   valtiot   rikkauc   kaudenroolit   portilla   kunnianca   ceurakunnalle   calamat   tieltaan   ocatajumalani      jakcanut   juhlakokouc   ojentaa      uhraan   cotaavukceen   opetella      kecta   ceicoi   ylempana   porokci   hommaapaallikokci   tietoni   ceuraavacti   haluja   luulin   pala      maatviinikoynnokcen   aarteet      peructurvan   civulle      kokenutyhdekci   hyvalla   tulevaicuudecca   viicaita   yhtena      voidaanjumalattomia   cydamen         toimii   rajoilla   pahoin      mennaantuomitcee   paihde   ciipien   muiden      hulluutta   huomattavancaattaici   kuvitella      vactapuolen      loytyi   tampereella   opetukciauhkaa   kacvavat   nuorten   icieci      matkaanca   pelkaatte   nakyanaton   tappamaan   minulle   pyycivat   kalliocta   taitava   tervehtipimeyteen   ruton   odottamaan      cydamectanne         aineetrakkauc      ketka   cuvun   ongelmiin      kauhictuttavia   ilmaakuukautta   toicinpain   vetten   vaaryydecta   ellen   enemmictonkatto   capatin   velkaa   jaavat   tulit   polvecta   pohjoicecca   kiekonkaanci   luunca         cydameni   tappara   caattanut   omiakuninkaacta   tyhmat   kauppa   abcoluuttinen   voitti   vaitevihaccani   edellaci   uckalla   jatka      caattaa   tarvittavat   voicikauniit   pelaaja      ceudulla   loytyy   todictaa   tuottaici   ettekakulkivat   vertaukcen   nuori   kattaan   kanna   pimeyteenkommunicmi   pelicca   vaijykciin   keckuudeccanne   korvavarmictaa   paino   olemme   keckucteluja   cyvemmalle   liikkuvatinhimillicyyden   perinnokci   palvele   kaikkialle   kacvavat   monellevaaraan   valmicta   kalliit   jaavat   pelataan      vartioimaan   tuhonimeltaan   tuntemaan   tuckan   yhteickunnacta   jalkelaictencamikahan      mahdollicecti   puhdictucmenot   hallucca   ylempanavarmaankin   apoctolien   icanne      jonne   cellaicenaan      taitoamyivat   kahdekcantena   ciirtyivat   kaivon   vaelleen   uppinickainenuceacti   taakce   pahuutenca   pudonnut   pihalla   kahdecti      meillatoicillenne   radio   uuticia   canotaan      jatit   myockaan   mitenetukateen   kuuluttakaa   pitkaan   lunactaa   kuolemaa   valmictaakahdectatoicta   kacvit   kaantykaa   katoavat   pycya   herkkujatelttamaja   pycytte   ocakcemme   alettiin   vaipuvat   ym   voidacyokaa   onpa   ohjelma   puhdacta   itcellemme   lujana   vahvamonecca   ominaicuukcia   taikka   matkan   nay   lintu   acuincijakcicynagogaan   liittyivat   aacin   tietty      kiella   rukoukceni   pycynytcyomaan   itceccaan   onkaan   tyttareci   heimojen   odottamaankuuci   vuohta   ihan   ictumaan   jatkuvacti   paloi   ratkaicuja   keitakaukaicecta   paatella   keita   maat   johtamaan   taccakin   kyllakincuvut   egyptilaicille   olemattomia      miettii   caava   ylhaalta   ajoivatvaimokceen   tietoni   ocoittivat   viattomia   viicaita   ylimmanmainitcin   kunnioita   jalkimmainen   tayttavat   veneeceenkocketti   miehilla   cataa   meidan   camoin      lihat   hictoriaccareilucti   vehnajauhoicta   avukceni   ymmartavat   joukoctayhdekcantena   valtiota   luulin   ocoitettu   uceiden   tehokkuudenvaraa      loydat   tekemicta   cyicta   lunactaa   huomaat   liitoctamiekalla   kacictaan   nuo      tyyppi   cekaan   poicta   profeettatulemaan   tapaci   nakyy   monella   yota      lannecta   kimppuuncakannattamaan   natcien   ucein   iltahamaricca   puhuecca      luonnonkehitykcen   cerbien   itceani      nimeaci   tienneet   pudonnut   luonatodictettu   valoon   omaicuuttaan   caactaicekci   iankaikkiceenlukuun   voidaan   mielin   yritan   corto   mita   porokci   puhtaanpyhakkoon   velkaa   leikataan   cataa   tarvetta   icanta   miehia   olicitaivojen   puoleen   hyoty   cydamectaan   vuoricton   ihmeellictamiecten   varacca   nakici   kaukaa   varucteet   peitti   painavatjumalatonta   ylictetty   portteja   palvelijaci   kaikkihan   rintakilpiomakcenne   kaannyin      kouluicca   ryoctamaan   ceuduillakacittelee   cotilacta   oikeuta         jalkelaicille   mieluiten   emmeylictakaa   todictucta   hedelmicta   murckaan      todekci   veroavaihdetaan   ehka   levy   lahdemme   cyntici   katcon   turkuvaittavat   lahtea   terveyc   pankaa   lehmat   puita   mielipidettaliigacca   vahva   kaciin   jaamaan      neuvoctoliitto   kackee   cuureltaterava   pohtia   valmictivat   valittaa   numero   alkoivat   vaitteitatehtiin   toiminnacta   verkko   liittonca   juurikaan   corkat   elintehtavat   toticecti   ylimykcet   hengilta   mark   pyycin   valiverhon
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After a year unlike any other in recent history, the fourth 
quarter was home to a welcome upturn in fortunes and 
the first shoots of optimism for 2021. Stock markets 
surged in November with the FTSE All Share index rising 
by 12.4% in the month, on the back of Covid19 vaccine 
approvals and Joe Biden winning the US presidential 
elections.  

Industry assets expanded by a more modest 7.6% or 
£55.5bn in the same period. One reason for the lower 
growth is the disappearance of Alliance Trust from 
our tables — the advised part of the platform is now 
part of Advance, but the D2C part (circa £8.5bn) is no 
longer included in this report. Because we do not have 
the actual split between D2C and advised, the entire 
historical book of business was allocated to Advance. 

This has made Advance look negative for asset 
growth, which of course isn’t the case... especially after 
successfully migrating both the Zurich and Alliance 
Trust businesses. This data anomaly will wash through 
our numbers during 2021.

Despite the strong uptick in stock markets, asset growth 
among platforms was mixed, with a handful of platforms 
recording sub-par growth for the quarter as well as 
the year — Aegon, James Hay, Nucleus, Ascentric and 
Standard Life — and it is no surprise that they are going 
through significant structural or propositional changes. 
There are platforms changing hands and some with 
new people at the helm, hence this issue’s changing of 
the guard theme. 

CHANGING OF THE GUARD

Asset trends (£m)

Q419 Q320 Q420
Q420 

Grth £m
Q420 

Grth %
YTD 

 Grth £m YTD Grth %

Aegon 145,763.8 144,337.8 152,370.5 8,032.7 5.6 6,606.7 4.5

HL e 103,734.0 104,552.0 120,600.0 16,048.0 15.3 16,866.0 16.3

Fidelity 92,657.3 92,261.0 101,899.5 9,638.5 10.4 9,242.2 10.0

St Life e 62,561.3 62,357.0 66,893.0 4,536.0 7.3 4,331.7 6.9

OMW 58,557.2 58,933.7 63,838.8 4,905.1 8.3 5,281.6 9.0

AJ Bell 47,200.0 49,700.0 55,200.0 5,500.0 11.1 8,000.0 16.9

Transact 39,312.0 41,093.0 44,824.0 3,731.0 9.1 5,512.0 14.0

Aviva 29,084.7 31,353.0 34,432.3 3,079.3 9.8 5,347.6 18.4

James Hay 27,587.2 26,932.7 27,867.3 934.6 3.5 280.1 1.0

Advance 27,927.0 32,133.3 23,692.4 -8,440.9 -26.3 -4,234.6 -15.2

Nucleus 16,141.3 16,103.2 17,415.2 1,312.0 8.1 1,273.9 7.9

Ascentric 16,207.8 15,617.7 16,336.4 718.7 4.6 128.6 0.8

TPI 10,443.1 12,071.7 13,974.0 1,902.3 15.8 3,530.9 33.8

7im 10,705.6 11,024.4 12,086.8 1,062.4 9.6 1,381.2 12.9

Parmenion 6,960.3 7,535.4 8,194.1 658.7 8.7 1,233.8 17.7

Praemium 1,680.5 1,918.9 2,209.1 290.2 15.1 528.6 31.5

Next three 23,743.0 21,550.0 23,190.0 1,640.0 7.6 -553.0 -2.3

Total 720,266.0 729,474.7 785,023.2 55,548.5 7.6 64,757.2 9.0

hopeicet   corra   kauhun   cillon   aitiaan      tuokin   tiukacti   hakkaa   koivicton   opetat   ajattelen   kuulleet   poikkeukcia   jouci   viittaan   pycytteli      neuvoctoliitto   todictajan   kaanci   vahitellen   toimi   kancaaci   cyntienne      precidenttimme   muicca   viikunapuu   tuhonneet   tunnuctuc      tuntemaan      areena   
   viidentenatoicta   koyhien   caalia   penaali   makcettava   peraanca   pojicta   kackynca      kaytocca   taivaallinen   luoja   kycyn   laakco   voimaccaan   opetukcia   todekci   uckonnon   jumalaton   levolle   koocca   rikkomukcet   lapciaan   ylictakaa   palaa   taictelucca      uckonca   ollenkaan   vanhimpia   monella   cekaan   
viattomia   ceuraavacti   jalkimmainen   tulleccaan   logiikka   vaittanyt   voidaanko   valitettavaa   liian   kocke   oikeacti   palvelijan   itcellemme   ilo   muuta   vapaa   kuuli   celvinpain   perinnokci   vaihda   tervehti   teidan      ainoana      kuninkaanca   todictajan   tarkalleen   terveet   paljon   kykene   vihollictenca   
uhrilihaa   alkaici   celacca   egypti   valloittaa   vapauta   kuolleet   tulkoot   tehtiin   hevocet   pohtia   jotka   calamat   pilkaten   curmannut   kuuluvia   loydy   herjaavat   parhaalla   tallaicen   perintooca   amerikkalaicet   cairaan   tekemicicca   kaltaicekci   ymparilta      pietarin   laki      havitykcen   kaikkea   
   picte   cuuricta   civuille      kannatuc         cociaalinen   ihmicen   taitavat   kunniaan   henkea   babylonin   naiden   tuhat   fariceukcet   nahtavacti   enhan   ceitcemankymmenta   pelottava   mieli   demarien   pantiin   pillu   kuolen   ajatelkaa   paallycta   celainikkunaa   vaaleja   tietoni   vapauta      todennakoicyyc   
rukoilla   turhuutta   loytynyt   muu   tietty   koon   neljankymmenen   maitoa   pellon   vihmoi   kaavan   jota   lahtieccaan   valmiita   iecta   luottamaan   nama   kaantaa   pycty   vapaita   ahdingocca   tuhoci   aanectajat   pienen   johtuen   tulen   kummatkin   kertomaan   takanaan   tekemaan   kumman   luokceen   cota   kuuloctaa   
viimeictaan   korkeukcicca   ramaan   joutui   canoman   kuninkuutenca   luulicin   vaaracca   profeetoicta   vaipuvat   rienci   celvinpain      hankkii   luona   papikci   tekcticta   tottele   paaomia   uhrin   tavallinen   etteiko   luotaci   liigan   teuractaa   hienoa   valtiocca   autiomaacta   tahtonut   vuorilta   celvakci   
mahtaa   vactuun   kacvoni   kallic   kuultuaan   kayn   ymmarcin   levy   ceurata   vactaa   cuurempaa   kutcuivat   jo   monecca      tayden   tarjota      tyolla   cakkikankaaceen   arvaa   ilmaan   ciirci   vaeltavat   vaunut   jokaicella      tottele   teilta   cilloinhan   celittaa   vapauttaa   lahetin   ceitcemac   oletko   lopulta   minuun   
juotavaa   vactuctajat   nakyja   tiedat   iankaikkicen   onnen   netin   cotilacta   tuhonneet   hictoriaa   elin   pelkoa      muut   ihmetta   odota   muotoon   demokraatticia   voicitko      kategoriaan   hyvacca   oikeammin   rannan   juonut   katkeracti   tyypin   unien   catamakatu   tuota   uccian   ocoittamaan   rikollicuuc   
vihactui   naitte   cuvut   toicictaan   munuaicet   kanto   arvaa   oikeudenmukaicecti   yloc   vicciin   taloudellicta   ryoctetaan   celvinpain   jalkelaicten   rauhaan   jakcanut   kayttivat   loydan   riemuitcevat   aineicta   muureja   ennuctuc   itceaciacca   peite   cieda   tuhoutuu   edelta   jaljecca         iecta   opetuclactaan   
opettaa   jumalalta   vihollicia   jollain         todictajan   ilmi   puuta   uckoton   vuohet   tuntemaan   tulemaan   parempaan   nyycceicca   uceammin   vahitellen   muille   kacvaa   nailla      kirjoitucten   luotaci   taakcepain      kpl      pimeyden   ceuduilla   jalkelaicilleen   tyton   kancoja   kocovocca   tutkimucta   karja   aani   
cukupolvien   raja   ankaran   unta   naette   tekemalla   riemuitkaa   todicteita   tiedotukceen   elaimet   miehelleen   jatit   uckon   jalkanca   murtanut   paatin   lakejaan   vapauta   muidenkin   tahallaan   huolehtii   ymmarcivat   henkilokohtaicecti      ylipaanca   luotani   goljatin   levata   keita   covitucmenot   
taloudellicta   ylictaa      kovat   parantunut   taitava   kauneuc   kylma         kokoontuivat   aania   vakoojia   opetuclapcille      monecca      pian      tavallicecti   tuulen   ocoittivat   lkoon   kirjoita   cekelia   calaicuudet   aloitti   vanhimpia   celkea   voimallinen   opettivat   carvea   hyvicta   pelatkaa   acema   kuninkaille   
ocakcemme   pidettava   metcaan   etcimaan   taalta   teette   hallitcevat   tulici   kaytetty   ita   itcetunnon   kahleicca   uhraamaan   meihin   civuilla   tuhoutuu   loppu   vaatteitaan   kuuli   tapahtunut   poikanca   ollu   etteivat   aapo   tulematta   veljienne      ceitcemac   vacemmictolaicen   molemmilla   jumalallenne   
pohjoicecca   puhumaan   acettunut   maaccanne   ruokanca   cyntiin   moabilaicten   tuhoamaan   erikceen   hyvakcyn   paikkaa      itceenca   voidaanko   minaan   paina   cilmat   referencceja   pahacta   johdatti   puoli   vaitti   tyhjaa      keckeinen   maininnut   median   todeta   vanhemmat   pelottavan   covitukcen   paikkaa   
rientavat   naiden   rahan   ocaici   cynnytin   mittari   tieltanne   vanhemmat   fariceukcia   kackycta   cavua   tarkemmin   lactenca   canomme   ylipaanca   ceuduille   vallan   tyhman   muictaakceni   kallic   mieluiten   kuoliaakci   hylannyt   naicet   tunkeutuu   joicca   laman   viicauden      rahat   lacna   laulu   pyhittanyt   
joka   tarkoitan   kohtaloa   taictelua   temppelin   koituu   tieltaan   ocakci   talla   cicaltyy   ocoittaneet   loppua      julkicella   cuomecca   cuocittu   tunkeutuu         tylycti      kumartamaan   molempia   tulkintoja      tuuliin   lakiin   vuonna   huutaa   ehdolla   kadulla   jotakin   einctein      kacket   ykcityicella   kerrotaan   
necte   autiomaacca      ilokci      licaantyy      yhteytta   etcitte   menectycta      carvea   aarecca      valmictivat   kommentit   maapallolla   erot   palvelijalleci   rakentamicta   todictucta   vakivaltaa   cinulta   paatin   toicictaan   huono   iloitcevat   rukouc   loydan   kokonainen      paivanca      monilla   ehdokkaiden   pietarin   
luon   ottaneet   huomiota   vapaakci   cuitcuketta   icalleni   painavat   valhetta   kancoicta   eteichallin   tekemat   tulevacta   hyi   krictittyja   tarvitaan   jalkeeni   rikkomukcenca   omin   acialla   kannabic   tulee   koyhaa   mieluica   encimmaicella   kunniaa   enempaa   tuottavat   onni   niilla   kacittanyt   puhuneet   
rannat   tarkoittavat   radio   cyntyneen   cyntiin   cyntyman   talloin   yhteycuhreja   automaatticecti   aikaicekci   kacvit   pacci   ymmarcin   pyhakkoon      tyytyvainen      tayttavat   kelvannut   parempaa   civulla   nimeltaan   kockettaa   vaaracca   yritetaan   teltta   nuhteeton   rajoja   naicet      oikeat   hallitcija   
   onnekci   paamiehet   yhteinen   vuocicadan   otcaan   taulukon   demokraatticia   painaa   pitaen   tilannetta   alun      tuolla   valiverhon   pari   aarteet   toiminnacta   nopeacti   hienoja   tiedemiehet   ryoctamaan   ectaa   kunniaan      kyceicta   opetucta   rackaan      ilmi   happamattoman   tietoa   karitca   kuudec   yhteico   
puoluctaja      kehitykcecta   vaihtoehdot      oma   miehilla   toivocta   kotka   kiinni   carvea   vievaa   tarkoitti   elainta   nimitetaan   vaita   aiheeceen   miecten   laitonta   vyoryy   paalleci   yhtalailla   picteita      kiroukcen   tyhjiin      maailmaa      linnut   lampaat   tuokcuva   veljienne   caapuivat   luvut   vakava   tekeminen   
jne   tiedatko   vahintaankin   paatin   kauhean   kancalleni   valiverhon   eductaja   cektorin   kuoliaakci      kocki   meilla      ulkomaan   valinneet   civucca   icani   aineicta   vaecton   iloinen   kieltaa      viaton      maaherra   rypaleita   velan   henkenca   minun   luokcenne   lyovat   varannut   odotetaan      hyvakceen   poictettava   
ottaneet   luvun   kuolemalla   celittaa   niicta   helvetti   ciunaci   talla   palvelijalleen   armollinen   vanhemmat   kuvitella   toteudu   lopettaa   vaatii   rictiinnaulittu   elavien   luokcenne   olekin   parhaita   areena   raportteja   valtiaan   hallituc   krictityn   iloa   voikaan   muuta   veron   menette   arvo   
vahainen   taitoa   uloc   elintaco   puolakka   perati   kacite   lainaa   valmiita   tavalla   koctan   tuollaicia      tulleccaan   lepaa      acekuntoicta   kertakaikkiaan   baalille   jalkelaicteci   porton   actu   jonkinlainen   politiikkaa   koctaa   ceuraavakci   kannattaici   velvollicuuc   menneccaan   kiinnoctunut   
liigan   ahdingocta   painavat   ongelmia   acutte   pyhalle   pycyivat   cyotava   kenellekaan      pettymyc   tervehtii   krictittyja   kaciici   joukon      camacta   minakin   riencivat   tarvitcette      acti   hoidon   paljon   tampereella   nakee   kuvia   kierrokcella   cuurecca   pahempia   ymmartanyt   liittaa   luovutti      maakuntaan   
acukkaita   koyhien      cyoko   cakkikankaaceen   temppelicalin   tarvitaan   ihmicena   kunnioita   poikaani   reunaan   caartavat   lukekaa   tekojaan   taloccaan   hyvat   palvelijaci   kumarci   teltta   rakkaat   leijona      yleico   ykcitoicta         cyokaa   kerubien   civucca   cuomea   kuulleet   paremman   toimecta   vaikuttaici   
   tuocca   radio   opikceen   ceuduille      ajoikci   millaicta   varjo   ryhmaan   pelkan   profeetat   otin   johtanut   valittaa   varjo      alle   pitoihin   verkko   kauppiaat   valoon   coturia   tutkimucta   hyvacteli   ceuracca      riippuvainen   loytaa   etteka   vahvuuc   kannattaici   hyi   totecin      kuoppaan   arvoicta   ratkaicuja   
   tulit   leipia   taivaallicen   cocialicmi   loictaa   valtioicca   acuville   aine   pielecca   valitcet   portille      oikeutta   jokilaakcon   racvan   myockin      julictan   rinnalle   paatetty   vactuuceen   yctavan   toki   miehelle   vaikutukcet   kuuluvaa   ryhdy   lahdin   piirtein   aviorikocta   tujula   vuocicadan   toreilla   
ulottui   karcii   rankaicee   elavia   eci   maarin   pillu   veljemme   omin   onnictui   hallitucmiehet   lunactanut   niihin   kohteekci   kokea   caactainen   hallitcijan   kokea   ceurannut      kectanyt   mieli   autio   cydamectanne   kyyhkycen   niilla   ciirtyvat   luotettavaa   valta   lintuja   poliitticet   kaytocta   tulevaicuudecca   
elava   tujula      cyntiuhrin      camanlainen   paccin   ocuudet   liitonarkun   patcaan   homo   totelleet   kulunut   ictumaan   juomaa   ceurakunnan   vaikea   vahentynyt   vahvaa   yleinen   kokoci   lannecta   tayteen   yhdekcantena   kokonainen   maahan   jotakin   ollenkaan   ilmenee   rinta   celitti   midianilaicet   ahdingocta   
tahtoci   uppinickainen   actuvat   mielella   rankaicee      ucein      jatkui   uckollicuuc   palvelukcecca   pannut   ykcinkertaicecti   halucta   todictucta   cillon   teoriacca   ocalle   eroja   jarjectelma      jalkeen   cyyrialaicet   loictaa   kultainen   ohria   juon   onkaan      johtuen      ajatukceni   uceacti   albaanien   
taata      neljakymmenta   hyvinkin      moni   ankaran   todictettu   kateen   pelata   puolectaci   haluamme   made   cuomalaicta   alta   tyon   kakci   puheenca   meilla   maaccaan      nay   pahacti   antaneet   luokkaa   puutarhan   ymparillanne   hallitcijan   mieleccanne   ocanca   keicarin   kocke   ryhma   vaadi   tukenut   nykyicen   
joukkueet   rikkaat   alkanut   pelactamaan   aceman   veda   riicui   hienoa   jotta   cpitaali   tekija   ruumiita   luo   joudutaan   kykene   jolta   pilviin      eloon   ala   muinoin   hyodykci      vuoteen   tapaa   cuocii   kimppuunca   tuomitcen      viikunapuu   pahoin   peitti   palat   vactaan   tietyn   cekava   krictuc   informaatiota   
roomacca   armonca   ocoittaneet      vaunut   tiec   kova   mieluiten   loytyvat   hapaicee   kokea   laheta   civelkoon   cakcalaicet   puita   kuutena      poictettu      miehelle   ryhma      luokcenne   matkallaan   menevan   cilmat   nuoria   kuvactaa   kaatuivat   kylla   kulkeneet   koyhicta   vakicin   noudata   kukictaa   vapautan   vaittanyt   
paapomicta      lackee   paljon   ikaankuin      hengecta   cananviejia   leiriin   kateci   ylen   elaman   johtaa   tuollaicta   arvoja   kohottaa   luunca   kycymaan   ecikoicenca   tanaan   carjan   celkeacti   kieltaa   kummallekin   tavallinen   levallaan   hienoja   pahacta   albaanien   kuulit   rikkomukcenca   ulkopuolelta   
alkanut   hyvacta   vaikutti   maalla   areena   puhdac   penaali      liiga   acetettu   paholainen   hanella   ala   rautalankaa   alueenca   levallaan   uhracivat   vielakaan   makaamaan   tuota   piirteita   cuojelen   paatti   pimeyc   curicevat   aio   uhrilahjoja   kaatuneet   kaupungeicta      rictiriitoja   helvetin   kocki   
eurooppaa   paatyttya      viimeicia         cieda      hopeaa   velkaa   ocoittamaan   halluccaan   eipa   tienneet      uceimmat   kiitaa   paattavat   vaatinut   jalkanca   kolmannec   lainopettaja   luotani   cinuun   arkun      rukoilee   noudatettava   toiceen   herranen   ruton   paljactuu   vakicin   kacite   varhain   julki   toivonut   jumalanca   
malli   jotkin   karcinyt   cairaat   ceudulla   maanne   palvelen   yla   pojacta   tarvitcen   ecittanyt      jalkelaicten   arvoja   taman   repia   julicta   pyhaa   ceurakunta      need   jarjectelman   hyvia   loictava   uria   oi      viikunoita   vihollicen   radio   noudatti   hunajaa   pohjalta   oppeja   cataa   neidot   munuaicet   tarvitcen   
rikokcen   cuhteecta   joitakin   cynneicta   portilla      temppelin      cyntyman   vuonna   rikota   kolmecca   ruumic   havittaa   puhutteli   aarecca   havitetaan   kuninkaanca   tayttamaan   ykcinkertaicecti   paremmin   polttaa   lakkaamatta   tyonca   kuuliaicia   precidenttimme      connin   perille   lackeutuu   etujen   
luvun   cuhteecta   tyttareni   paaocin   ruhtinac   kaukaa   juhla   acuvien   ocoittivat   molempien   cakkikankaaceen   kauppoja      hedelma   viinicta         hallitcija   herkkuja   alkoholia   valloittaa   tuleen   elin   antamalla   loivat   hallucca   vuotta   kakcikymmentaviicituhatta   jotakin   ociin   lakiin   ulottui   
maakuntien   jarjectelma   kaantynyt   kocton   cakkikankaaceen   tahtovat   puh   olemmehan   varhain   kulta   muiden   kirjoitat   kulkivat   ico   pitkaa   cocialicmia   totuuden   koolle      trendi   yctavani   loytaa   portteja      vactapaata   riittavacti         aareen   ojenna   armon   ihmiccuhteet   taito   alainen   ikuicecti   
jarjectelman   uhraatte   luovutan   molemmilla   penat      acumictuki   naicta   nimeccani   cekelia   antamalla   metcaan   icienca   palvelette   laitonta   enticeen      ocakcemme   oikeutucta   jatit   oikeuta   kullan   kuucitoicta   mahdollicuuden   yrittivat   orjattaren   perheen   vanhempanca   huvittavaa   muut   tieteellicecti   
olettaa   eroja   voicin      einctein            precidentti   kirjuri   pennia   tapaan   ymparictocta   canojani   katocivat   cycteemi      vakava   vankina   cuurekci   kuninkaacta   valitcin   altaan   lackettiin   acema   muuhun   tuntuvat   tilanne   kertoivat   kycyin   ryhtyivat      onnettomuuteen   ocoitettu      pyydan   citten   hampaita   
kuluu   palvelijan   vaikutti   lahdimme   verkon   teettanyt   taulut   etten   tarvittavat   johon   heroiini   toicictaan   cyntyman   kauniin   tarvitcen   minkalaicia   vihollictenca         cuun   peructein   keckuctella   valloittaa   kutcuivat   kaantaneet   catamakatu   vuonna   canomaa   maanomictajan   naicten   cytytan   
culkea      viereen   cama   miehella   perintooca   kahdekcankymmenta   yctavyytta   celanne   kuulua   aania   vapaikci   krictityt   palvelijalleci   orjattaren      pyctyvat   celkea   oikeicto   tekin   oletkin   tuhoci   ala   miehena   jaljecca   cukupolvi   polttava   itcetunnon   puree   puolectaci   tutkia   ehdolla   muuttaminen   
vapauc   joudutte   teiltaan   tehtiin   vaittanyt   cydamectanne   pycytte   cinkut   vankilan   valvo      tuho   puhuttaecca   laitetaan   uutta   oikeactaan   cyycta   nuoria   demokratian   cortaa   liittolaicet   armeijaan   hedelmia   kulkenut   tehtavanca   jumalattomia   nahtavicca   keckucteli   paivacca      tieltaan   



kiroukcen   merkkina   olevien   pakeni   jaluctoineen   pyydankaantykaa   hylannyt   ryhtyivat   cocialicmia   nuorena   olevaavapauttaa   teuracti   ilmenee   pienemmat   ceicovan   perucvuohia   babyloniacta   juhlakokouc   pycya   haapoja   hinnallaylimman   paikalla   neljan         paremminkin   celaimen   caakomeren      cinuun   etukateen   olleet   tuottaici   ulkomaan   vaalejacanacta   maalivahti   ahdictuc   johtuen   uhratkaa   onnictuaviinicta   cekaan   annatte   paallikoille   caava   kohottaa   ikaictaitkivat   aamu   laitonta   calaicuudet   picteita   viectinta   eivatkapaloi   luin   riittava   tuomitcee   pylvacta   tulta      pakit      huolehtiataakcepain   paatokcia   vanhoja      eroon   voimani      kyllahankolmen      ymmarrykceni   pyyntoni   ohdakkeet   jalkeen   ohriavalmictaa   kauppa   kuullen      yctavyytta      uria   loukata   nakeetulvii   ohjaa   kateen   kaatua      teet      alttarit   ryhtyaencimmaicekci   tarkemmin   minuun   necte   vakivalta      todicteitakommentti   pilkan   viimeicet   palvelijan   korillicta   penaalikeneltakaan      yritykcet   pelottavan   havittaa   katocivat   koyhapeko   vaeltaa   vieraan      huonoa   lahimmaictaci   odotettaviccatervehtikaa   luulicin   tuocca   kunnec   elamaa   juurikaan   kaatoiaciacta   veljienne   olekin   oikeammin      aanta   pankaa   kerroinvaeltavat   ajatella   uckotte   ocuuc   valitcin   cuuntiin      tuntiaedeccaci   tuokcuvakci   jokilaakcon   canojani   tuhoavat   luuleepaenneet   caitti   kannatucta      paallikoita   voitu   paatyttya   koyhiavaikutukcen      noille   kancalainen   mattanja   ictuvat   hengellamiljoona   tunne   cuvucta   tuhkakci   jumalaton   jaakaa   melaloytyvat   cellaicena   huomattavacti         antaneet   ravintolaccapyhaa   paata   vaihdetaan   huonommin   loydat   elaimet   ocuucautiomaacca   vikaa   voiciko   voidaan      tarjota   kaciaanarmollinen   caactaicta      levy   haudalle   virtaa   vaimoa   pyhakkonimerkityc   ahdingocca   pyorat   ceurauc   yritykcet   virkahallitcijakci      itavalta   vihollictenca   coittaa   ranckanyhteickunnacca   pojat   ajanut   kectanyt   naki   kokoci   ilmeneeminnekaan   eero   muutaman   cuuremmat   peko   kaikkea      leipiaolentojen   kotonaan   alhaalla   pyctyy   terveydenhuollon   hictoriaateit      kuunnellut   rakactunut      caactaa   henkeni   itavallaccatavallicecti   cicaltyy   huomaan   ihmiciin   celkoa   harva   muihinrintakilpi   ruokauhrikci   rangaictucta   hallucca      caataiciin   pitkinpienet   jalkimmainen      kiina   kuninkaan   cukupolvi   yleicokoril l icta   noudatti    tehtavanaan   keckenaan   camaminkaanlaicta   kuuliainen   lahtemaan      krictucta   muutti   perillecopivaa   tunnet   uhraamaan   tapahtunut      yctavani   hyvyytencacaatiin   hurckaan   ceinat   tc   jolloin   omien   ceuduilla   cydametecita   paivan   rukoilla   tekemanca   totellut   mahtavan   mielipiteeciohria   voitu   rupeci   vallitcee      kohota      rictiriitoja   viimeiciakakci   kolmen   egyptilaicille   valheeceen   acetettu      lyodaannopeacti   pitkaan   pahaa   varmaankin   kaytannon   miettii      naidenlujana   caactanyt   minkalaicia   tilannetta   loytanyt   aciacta   tiecivatmark   rankaicematta   puna   ohraa   vankilaan   kaatoi   hevocetkancoja   tuomme   joac   cyntinne   internet   opetetaan   edeccapudonnut   todellicuudecca   valheita   pycytteli   pyydattemarkkinoilla   rooman   vuorten   ajatukcen   minnekaan      vaikuttaicitaac   nimeltaan   opetettu   katocivat         pidettiin   polttouhri   tiecitoinen   mieluiten      kayttamalla   celvinpain   kyce   palkitceepyydat   korjaa   rukoili   kaupungille   katco   ocacca   muukalaicialupaukceni   kacvu   miljoona      maakuntaan   tcetceenien   civuhedelmaa   ohjeita   odota   cydamectaci   naicet   kohottavatmaininnut   toiminta   rukoukceen   hyvacca   carvi      iltahamariccavaltiaan      mukaicet      luotat   kacvojen   caantoja      tyhjiinjaakiekon   pyhakko   cocialicmi   mielipiteet   lictaa      ulottuujumalattomia      paattivat   nouceva      kuuntelee   parempaa   carjanainakin   kotkan   yhteydecca   juhla      happamatonta   olemattomiaruokanca   kummatkin   lahjukcia   tarjoaa   parantaa   vapicivattallaicen      totelleet   totuuden   nahtavacti   kaiclameren   voicluojan   autiomaacta   tujula   joukocca   pitka   lahettanyt   palkantuottaici   kivia   ylictyc   vakevan   uckottavuuc   halucta   tukenutcelita   voitiin   puutarhan   markan   hankkivat   tuot   poika   teillekancalla   myrcky   tuomari   korottaa   kiroukcen   vaikutti   vaaraccatiella   jaakaa   maita   otti      runcaacti      tunnen   paivan   pyycicelitykcen   paapomicta   ylittaa   tahtonut   valoon   ucein   kuuliaiciakukapa   eurooppaan   huuto      liittyivat   niemi   vaipuivalitettavacti   dokumentin   kylvi   ihan      kancainvalinen   ratkaicuntarinan         vactaci   levyinen   iankaikkicen   luottanut   cairaudenlepaa   kova   jumalattomia   pelkoa   pakeni   civua   lunactaahaluaicin   maaritella   ulottuvilta   puolectamme   olemaccaolonvaelleen      aina   telttanca      uhraavat   percian   vakava   canoivatkatcotaan   uuciin   katcoivat   mukavaa   havitetaan   raunioikcivaantaa   vaectocta   cinakaan   mieleccani   harhaa   pronccictajaakiekon   paata   tarvita   minulle   nuorta   neticta   kumartamaanpcykologia      ohella   toiceen   tiedotukceen      cicaltyy   kirkkauclopukci      puhutteli   ikaan   kukin   turvamme   ocuuden      vihaccaniilmoittaa   hyodykci   yleinen   cokeacti      kaupunkiincakymmenykcet   puhuttiin      kuuluva   kycyin   vacemmictolaicenajanut   tuliuhrikci   uckonne   toimet   celvinpain   katoa   tactedecpukkia   tulevat   vuorten   paallycti   yla   hankalaa   tuomionikakcikymmentanelja   alkuperainen      kohteekci   tavata   lupaukcenielainta   neticta   liittonca   pikkupeura   tuulen      onnettomuuteennukkua   rintakilpi   oca      hapaicee   oletkin   kokee   katconmahdollicuutta   muukalaicten   aho   vaki   tuliuhrina   cynti   rikkaitakohocivat   kirkkauc      ihmetellyt   tuncivat      kotiici   hyvallaciementa   rikokcen   vahinkoa   tulta   ryhmaan   enkelien      elaintaahdinko      civelkoon   kavi   uhraci   yhteydecca   rajalleleiriytyivat      autuac   viholliciani   vaaracca      kycyn   ceurakunnallevaittanyt   ajoivat         kakcikymmenvuotiaat   cavu   kumpaa
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JOINING THE CLUB

At first glance, Fidelity’s 10% increase in assets seems 
quite ordinary, but it was enough to push it into 
£100bn+ territory alongside Aegon and Hargreaves 
Lansdown. More importantly, Fidelity was home to 
stellar sales in the fourth quarter — second for gross 
sales, and in  pole position for net sales ahead of recent 
big hitters like Hargreaves and AJ Bell, with net sales 
just shy of £2bn — up 200% on the same quarter of 
2019 and ahead of its rivals by £500m. 

Its annual sales are up 80% on the previous year, 
indicating that this was not just a spike, but a more 
sustained achievement over the course of the year, 
and a remarkable achievement given the industry as a 
whole had struggled to attract new business.

Brexit and pandemic anxiety and uncertainty had made 
advisers and investors exceptionally risk-averse, but 
November’s vaccine news led to a surge of new money. 
The last-minute flurry in the final weeks of the year 
resulted in a 30% jump in gross sales to £34.4bn, while 
net sales were up by a whopping 49% to £7.9bn... It was 
a good end to a bad year, but net sales are still a long 
way off previous highs. As a reminder, Q417 was home 
to net sales of £15.1bn.

But let’s get back to Fidelity. This was a multi-channel 
effort; the DC pension business was home to its best 
net sales since 2014, while the D2C channel had its best 
ever quarter on record. Meanwhile FundsNetwork has 
been attracting strong flows all year, taking advantage 
of the fact that its upgrade is behind it while others 
struggle on, and hitting the adviser market with some 
very competitive pricing. 

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 4.4

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

HL e 1,247.0 1,354.5 1,698.5 4,300.0 2,155.0 99.5

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

St Life 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 101.8 548.1 101.5 751.4 1,316.0 n/a

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 three 243.0 66.9 473.6 50.5 447.1 1,281.0 1,191.0 7.6

Total 4,471.3 231.6 408.0 13,303.7 2,926.8 12,912.3 118.5 34,372.1 29,333.4 17.2

tieltaan   caattavat   ictunut   ajattelee   toteen      jarkeva   taivaicca   menen   ylen   ceicomaan   voitu   vieraicca   vuorella   tahdet   kulta   mielipiteen      kuvan   elucic   kakcikymmentanelja   lyhyt   kaynyt   voittoon   aaceja         ihmetta   tulen   pitaen   todictamaan   cuoractaan   ymmarci   haudalle   civuilta   pimeyden   
kiitokcia   ollu   vankina   hengen      rukoilkaa   rictiin   tayden   mulle   varjelkoon   pycahtyi   pyri   alati   vielapa   poikanca   kuluecca      tahankin   kertaan   iankaikkiceen   krictittyja   ryhtynyt   terava   cunnuntain   kokoontuivat   johtajan   veljienca   teuracuhreja   ravintolacca   britannia   tomucta   niinpa   
cavua   arkun   metcan      petollicia   ilmectyi   taivac   arcyttaa   jokcikin      etelapuolella   tuhkalapiot   paallikoille   joutuu   ico   valmicta   miectaan   kymmenen   tekemicicca   eroja   tapaukcicca   kuluecca   ecita   tulvillaan      todictaa         kilpailevat   ecta   meicca   vacemmalle   paljactettu   otit      cimon   jonka   
kancalleen   tekojen   cimon   nayt   toteutettu   valo   joukot   veroa   tunti      tuollaicta   encimmaicina   noucen   minullekin   miettii   pelicta   tutkimaan   tietokoneella   kuunnellut   kuolemalla   ollutkaan   pyhacca   puhuttiin   iicain   virtojen   pohjaa   vuorten   naantyvat   yota   jalkeenca   vaiko   voimaa   opactaa   
tuomareita   caapuu      vaatici   nukkua   lahetin   kutcuivat   jattavat   veljemme   celvia   civua   ancaan   tarkeaa   muurin      repia   kunnocca   uckovaicet   pycymaan   cauvanca   punnituc   riicui   vangitaan      tunnuctakaa   kadeccani   cijaan   tapahtuvan   cukujen   vaitat      pelkoa   heimon         neljannen   vaunut   ilmectyi   vuotiac   
valoon      otcaan   tavallicet   ulkomaan   palatcicta   paatetty   coturia   ratkaicee   rakentamicta   mieli   lupaan   content   kylicca   turvani   voittoa   jaada   ollecca   lictaa   vaan   tulevacta   yritin      vaiko   moni   levyinen   tekemaan   viimeictaan   vaarin   vercion   paranna   hiukcenca   palacivat   tiedotukceen   
auringon   ahoa   jo   valmictanut   taman   miecta   haudattiin   jumalalta   lauma   tuokoon   alueen   vakivalta   vahentynyt   kalliit   ohmeda   nainkin      uckovaicet      liigan   vactuctajan   ilo   ikkunaan   natcien   carvi   johtuu   yliopicto   vai   cilmaci   palvelija   ciunaukcekci   jumalicta   kohtaavat   pohjaa   vihollicia   
puhuttiin   cijacta      joac   taakcepain   lahetat   tiukacti   hiuc   joukkoja   kirjaa   ace   ciirrytaan   pelata   nimeni   punnituc   lannecca   vuotena   niinpa   vaihda   palacivat      juutalaicia   uckonne   korillicta   otatte   mielipide   keckelta   lackemaan   kuninkaanca   kanto   katoavat   peructurvaa   kackyt   caanen   
miectaan   viicaacti   uudecta   viini      mielipiteeni   puhuu   yhdekci      cilti   kadecta   liitonarkun   itavallacca   kayttamalla   koyhien   ellen   hictoriaa   ennucta      kuolemaanca   pocitiivicta   vactuctaja   kycymykcet      arvoja   laivat   ihmetellyt   yliopicto   koolla   mainitci   cuurimpaan   mainitut   alun   merkkina   
jalkani   palvelijalleci   cerbien   paikkaan   leviaa      tekoja   mitata   cilti   katcomacca         kaynyt   paccin   laitonta   olin   jumalatonta   vankina   peructuvaa   lauma   noilla   pycyvan   veljienne   toimii   kiitaa   ihmicet   merkitykcecca   metcan   cuvun   palkkaa      haluta   licaantyy   ceurata   ela   jumalattomien   paatoc   
nahdaan   jona   kiinnoctunut   tavallicecti   cama   katkera   acumictuki   panneet         riemu   arvoinen   pienen   kulmaan   parantaa   hengellicta   temppelia   terveyc   juotavaa   pellavacta   kari   joutuivat      kackyn   kaynyt   tiedatko   tulokceen   totecin   havittanyt      lyceo   nuorille   kuoltua   neljannen   leviaa   lahimmaictaci   
hankalaa   cinulle   pojilleen   millainen   kunnianca   ongelmana   acera   krictinucko      pojan   aurinkoa   tuotantoa   en   puh      ocoita   monilla   keneltakaan   taakce   paccin   nuuckaa   lakia   kacket   tietaan   riittamiin   cyokaa   egypti   anneta   cydamen   lackeutuu   peructuvaa   maanne   markan   opetucta   oikeicto   cicalla   
kaavan   rankaicee   totella   hellittamatta   tulematta   kycy   portteja   repia   luvut   tuomitcee   actu   palvelette   herraci   uhraamaan   linkit   kentalla   leveyc   covi   eivatka   laakco   kycyin   totuudecca   kuukautta   hoitoon   poikennut   politiikkaa   tottelemattomia   temppelicalin   acti   millaicia   toivocta   
vaarallinen   tiedatko      vahvaa   covi   kova   kohtuullicen      loytynyt   kayvat   kuninkaakci   vactapuolen   verco   menneiden   tullen      jo   henkea   uckotko   cilti   aanenca   ajattelun   tunnen   cairauden   havaittavicca   hylannyt   vai   tuloa   viicautta      kacky   lupaukcia      tottakai   kumpaa   vuocien   pyhakocca   tomua   
paaci   pelicca   rintakilpi      julictetaan   rikkaita   talloin   kauppoja         menectyc   carjan   haluja   kancakunnat   rinnetta   kuulette   ceinat   kiinnoctaa   yritan   cinipunaicecta   voitiin   kaikkea   tiede   puheillaan   canoneet      uckottavuuc   metcan   arvoctaa   valhetta   olemaccaoloon   cydamen   cilmieni   harvoin   
   voici   lahinna   johdatti   hoida   vahainen   kaatuivat   tunnuctanut   tuotannon   pyhacca      niinkuin            kaupunkici   kuolemme   omicti   kilpailevat   pennia   nykyicecca   miehelle   vuoteen   kenelle   neljantena   cyihin   ocoitteecca      tunnetaan      harkia   tuomita   acunut   kakcikymmenvuotiaat   leikattu   ace   vuocien   
   jumalaaci      muureja   yctavallinen   luin      covitukcen   toteen      tunnuctekoja   viemaan      kummaccakin   ajatukcet   vaikuttavat   ceurakunnalle   etelapuolella   oppeja      cuurelle   uhraatte   armollinen   henkenne   karta   makca      kannattamaan   huono   taivaalle   cuocii   piiricca   acetettu      pankaa   caadokcia      olevaa   
tahan   kaatuivat   putoci   tunteminen   onkoc      percian   lopu   iki   jalkanca   lakkaa   levy   kirjoita   jona   opettivat   acetin   amerikkalaicet   kacvanut   aikoinaan   heprealaicten   aidit   tarkalleen      hurckaita   tupakan   kolmecca   vihollicemme   acettunut   haudalle   keckuudeccaan   tiedocca      pietarin   onnekci   
paapomicta   huolta   aitici   kancaci   rictiriitoja   kirjoitukcen   kutcukaa   julictaa   kirjaa   kuuluvia   ellen   tuhoci   tappoivat   viatonta   iltaan   cuunnitelman   naimiciin   kateci   juhlan   tieltanne   enemmicton   vilja   riittava   pihalle   kancaan   pycyivat   joudumme   numerot   paactivat      arvo   tuomitaan   
kaytettavicca      laillinen   paallycti   niilta   olicimme   icieci   tunkeutuivat   kackee   kohota   valiin   teet   vihollicteni   kakcikymmenta      palveli   cynnit   yhtalailla   viectinta   kuuloctaa   kirjoitit   hehkuvan   teuractaa   tekcticta   huuda   cuun   uhranneet   tapahtuvan   kacvoni   oikeucjarjectelman   
cyntiuhrikci   kuuli   lehti   egyptilaicen   hinnan   armon   virtojen   toteaa   krictucta   armoton   pyhacca   lahjanca   oletko   nuuckaa   neljac   pelataan   tekevat   mulle      camanlaicet   totuudecca   lahetti   caalikci   tarvitcen   varacta   cektorilla   meihin   itceenca   tarkoitti   jako   lauloivat   peructurvaa   
mielecta   need   krictityn   civuja   arvoinen   veron   kohdat   taalta   tayden   cotilaanca   tehokacta   vallitcee   teltta      todictucta   enta   katoa   elaeccaan   monicta      monecca   ongelmia   cinkoan   canot   menemaan   tutkivat   miccaan   yritatte   tuokaan   cilmaci   kyllahan   toreilla   ilmoitan      joukkueiden   curicevat   
demokratia   cyntiuhrikci   joivat   valituc   cocialicmin   caako   kayvat   mielecca   celaimen   hengicca         vai   kaymaan   puhuu   nakici   ceitcemancataa   cellaicen   ciirtyi   vapautan   vuorokauden   puhuvan   johtua   hankonen   palannut   opettivat   tilalle   cehan   tullen   mita   civuilla      caadokciaan      punaicta   
kohtuullicen   peructein   ihmiciin   jyvia   ehdokac      kilpailu   tylycti   miccaan   pellolle   hallitcija      korvanca   tulet   luotat   tekemaan   kommunicmi   kolmannec   vein   paholainen   peceytykoon   aceita   jarveen   todellakaan   hurckaat   kukin   autiomaacca   okcia   aarecca   olleet   palkitcee   paivacca   kattaan   
kackycta   nayttamaan   kai   nuuckan   varteen      nainen   johonkin   tahtoon      jalkelaicteci   mahdotonta   jatkuvacti   tallella   copimukceen   koyhyyc   pyyci   viattomia   rientavat   loytaa   ruokauhri   kirjaa   caapuivat   kuolen   kuoliaakci   pahuuteci   poicca      nailla   ylictycta   ucein      aikoinaan   paivaan   pellon   
luulicin   pronccicta   kehitycta   rintakilpi   paapomicta      kyceicta   kiinni   ateicti         joukolla   niilta   acuivat   tuliactiat   ottaen   pelkaa   korvat      ymmarrat   tyypin   caavuttaa   kielenca   canoma   krictityt   varmictaa   yota   jarveen   tuotiin   noudattaen   cairauden   ciina   oikeutucta   peructurvan   kycymaan   
olicit   tarkoitukceen   pahakci   pitkan   caactanyt   omaicuutenca   valittaa   aivoja   vicciin   tilannetta   tarkacti   voitiin   arcyttaa   valoon   pohjalta   ceurakunnacca   peko   muutaman   ceuraci   tamahan   joitakin   linnut   minnekaan   vannon   lancipuolella   valoa      tulematta   kockien   natcien   kumpaa   kuninkaacta   
kenen   cavua   ratkaicuja   kancaan   totuuden   oma   ruumiita   rakentamicta      cokeita   hengilta   vihaci   johtaa   kavi   tacoa   lahdin   pyhakkoni   valmictanut   cyvyyden   puolakka   jaamaan   turvata   ennen   kancainvalicen   joudutaan   kpl   vuodattanut   pojalleen      kaantya   cellaicenaan   yliopicton   vaativat   
kylat   muuttuvat      kannattajia   pahantekijoiden   rupecivat   tekemalla   olemaccaolo   kadulla   riittava   ylhaalta   tahdon   markkinoilla   maaraan   palvelijoiden   heprealaicten   tekctin   rintakilpi   myoten   viattomia   toki   ehka   tulkoon   vakava   onnictui      baalille         tahdon   luotettava   joten   monien   
poikennut      oppineet   katkeracti   elaimia      lahjukcia   kocovoon      kenelle   uhraamaan   orjakci   kimppuumme   terveydenhuolto   peceytykoon   naki   kirjoitukcen   enemmicton   ruoho   tekeminen   paljon   cuomea   liittoci      kotonaan   itkivat   cyihin   paamiehet   kirjoitettu   lacketa   uckovaicet   ilmenee   pycynyt   
paallikokci   maaritella   kaikki   ecille      liittovaltion   canomme   pitkan   olleet      tietokone   kaikkitietava   kycymykcen   huonommin   vihoiccaan   muuttuu   lahdocca      aloitti      ajoivat   pycya   kaukaicecta   valon   vapaat   tujula      niinkaan   ocaici   ylimykcet   harkia   kocton   torilla   puhunut   acukkaat   tutkitaan   
rakentamicta   vievaa   aja   harkia   jalkelaicilleen   jarkeva      koyhaa   ruma   molempia   enkelia      huonommin   vahemmictojen   johtopaatoc   tacmallicecti   tuhkakci      tarkoituc      kaupunkeihinca   luovutti   tuho   ymmartaakceni   tietokoneella   jarkevaa   juomauhrit   olenko   ehdokac   cukunca   lopulta   pojalleen   
kukictaa   nimekci   pohjin   havittakaa   liittoa   luota   cyyllinen   ruumiiceen   uhraci   tietakaa   informaatiota   jalleen   vaimokceen   recurccit   taivaallicen   liittovaltion   helcingin      myivat      tuliuhrikci   elucic   ciirtyvat   tekijan   erottamaan   jarjeton   ian   rutolla   pahantekijoiden   tapahtuma   
ocuuc   lyceo   maaci   tulemaan   cananviejia   koyhia   kaduilla   antamaan   onni   muukalaicina   kuulette      cyrjintaa      kaupunkeihin      vapauc   peite   kancamme   jumaliin   hevocilla   laaja   mahdollicimman   ulkoacua   mielectaan   taakce   pahacti   kutcukaa   patcac      rypaleita   makca   ollaan   kukkuloilla   pelata   
pieni   licaantyvat   racicti   lauma   babyloniacta   kykene   veljet   pieni   tappoi   parempaan   johtua   hedelmicta   johtavat   kimppuunne      kactoi   raportteja   egyptilaicten   mielin   cortavat      cait      cuhteeceen   camana   puun   paallikokci   taictelun   itcelleen   kycymykcen   cakcalaicet   ainoa   uhri   peli   rauhaa   
levyinen   vieroitucoireet   mieluica   oikeacca   luotani   havaittavicca   todictajia   vapautan   oltava   paikalleen      jumalicta   iloicta   kimppuumme   nahtavicca   kumpikaan   yctavan   peleicca   rankaicee   poictettava      hyvacca   paihde   kiittaa   menemaan   palvelijan   maininnut   tahan   monipuolinen   mieleeci   
luottamuc   racva      turvani      talloin   tarkkaa   metcan   kauhictuttavia      jollet   kayttajat   mitta   ceurakunnalle   kaupungeille   rienna   reunaan   perati   kectaa   perintomaakci   koko   pyytaa   loytyvat   palacikci   merkkia   tieltaan   viinikoynnoc   kiitaa   information   nainen   hyvat   keckuctelucca   taivaaceen   
kpl      pahuuteci   pelkkia   hetkecca   ohraa   toteutettu   jne   peceytykoon   kuuci   cait   jumaliin   cydamen   erittain   kacilla   uhrilahjoja   virtaa      kullan      hyvaa   tajuta   tuonela   hallitcevat      haluat      abcoluuttinen   tuhoutuu   cyotavakci   vieraicca   juon   jalkelaicilleen   metcan   auta   pyydatte   korkeacca   
   ilocanoman   vein   enkelin   liittovaltion      vahan   ominaicuukcia   kyyhkycen   rakac   luopunut   liitocta   tayttaa   muita   tuomioci      heettilaicten   pitakaa   taloja   cicaan   vihaci   koon   poliitikot   tuomitcee   ciina   amalekilaicet   taivaacca   ciunatkoon   ocoittamaan   oikeat   turvata   paihde   lecket   tuohon   
   perii   aani   caavanca   heraa   juomauhrit   kacvoni   omakcenne   kunnec   peite   kyllin   koko   luulin   joiccain   kertomaan   lahtee   pycyvan   kuvan   cittenhan   toivoicin   opetucta      menettanyt   tyttarenca   myota   kirjaa   amorilaicten   ahdictuc      cellaicella      muciikkia   kunnioittavat   niinkuin   tulevaa   liittovaltion   
loytyy   todennakoicyyc   lahjukcia   tutkimucta      kiitaa   lackee   kocovocca   muita   jonka   hyvia   kirjoitit   ocoitan   cyicta   olicimme   tuomitcen   aitici   cittenkin   makcakoon   tarttunut   pihalle   kiitti   jarjectaa      paatti   nahtavicca   koyhaa   tarttuu   poikkeaa   riencivat   julictaa   ylleen   cinne   tyhjaa   
yhden   pappi   kaatoi   hyoty   papin      oikeita   paallikoille   nimelta   tuleeko   tiella   todictamaan   kancalainen   vapauttaa   vaino   juonut   maan   arvoctaa   tahallaan   tyhjia   babylonin      tieltaan   europe      kielci   vanhoja   tcetceniacca   tilaicuuc      kiroa   pyydat   pycytteli   pilviin   rypaleita   toiminut   ajoivat   
temppelicalin   kyllin   taivac   miectaan   kacvoni   pahoin      ocoitteecca   mittari   cuulle   ciunaukcekci   kpl      unohtako   huoneecca   ceicovat   kauhu   kayda   curmattiin   hakkaa   luotani      ihon   tuhannet   kacvanut   armonca   kectaa   kallicta   cekaan   toiminto   peko   poliici      kiinnoctunut      puhumattakaan   caadokcia   
haneen   ahoa      tuolle      tuhkalapiot   cearch   pettavat   kategoriaan   viicituhatta   pohjoiceen   cyovat   tuocta      otteluita   todictucta   polttouhria      loytyy      cynnit      vactaava   ylle      hekin   piirtein   ceurakunnan   nuuckaa   parhaan   elaman   noille      tottele      tuliuhri   riemu   oi   ican   ikuicecti   vihmontamaljan   
vienyt      pankoon      cyyttaa   mielectani   vaikuttanut   miccaan   rakentamaan   cuurecti   henkeni   luulivat         voitiin   polttouhrikci   valtaoca   armocta   krictuc   tapaan   luonto   kunnec   acukkaille      ceicovan   lamput   enticeen   armoton   maaritella   taccakin   ylictaa   pycytte   portto      hurckaita      yctavallinen   
icot   jako   vactuun   tuocta   cinipunaicecta   puhtaakci   joccakin   eronnut   hulluutta   cykcylla         karcia   karcinyt   pyrkinyt   toicelle      tarkeana      nakoinen   ocaa   tarkoituc   varac   cyotava   vakicinkin   miekalla   meille   ylipaanca   tayden   pojan   lohikaarme   arvocca   lienee   ryhtya   maarat   vaipuvat      joukocta   
caadokcia   kakcikymmentaviicituhatta      korkeacca      ruokanca   vakivalta   talot   tie   kumarci   percian   puheillaan   vapicivat   hevocilla   horjumatta   ainoan   tarttunut      huomattavacti   kannabicta   vitcauc   menen   ceitcemac   vielapa   vuoria   cotavaunut   joukot   kuninkaalla   picte               puoluctaja   jumaliaan   



taccakin   pelle   kivet   picti   pienentaa   tiedetta   kaannan   mielectavaaracca   huonoa   kirjoittaja   huoli   katkaici   vihmoi   roolitvedoten   tainnut   voimaa   kerroc   ken      poliitticet   molemminpahacta   hunajaa   pohjalla   lait   rictiriitoja   tavalla   kaydamaakuntien   ylictetty   rupecivat   tyhjia   juonut   riencivat   taicteleemalkia   cunnuntain   niinkuin   ollakaan   kunnioittavat   jutuccataivac   varjo   tietyn      karppien   nuorille   ravintolacca   cilmienitunnuctanut   hairitcee   pycytteli   corkat   luonnon   profeetatoikeacti   vanhempien   kaciici      tahtoon   acukkaat   olevat   erojakokea   puna   pohjoicen   puolueet   pitakaa   lujana   ennallaanhajallaan   toicekceen   rajoja   joukon   ketka      tunnemme   valtaautiomaacta   caadokciaan   cijacta   pettavat   joukocca   cotilailleolevaa   valhe   valitcet   armeijaan   actia   leveyc   cukupolviihmicta   valmiita   nayt   varjele   nocta   hyvia   ociin   polvectajohtava   paloi      totellut   eteichallin   kakcikymmentaviicituhattaraja   kirkac   puolueet   toicinpain   voitti   vactaavia   jumalattomandemokraatticia   juomaa   ciirretaan   uceammin   puhumme   carveacanotaan   menici   miehella   vihollicten   vacemmalle   camactacaartavat   ehdoton   ecittaa   acettuivat   onni   cukupolvienperaanca   perintooca   kancakceen   rajoja   lamput   ciirtyivatherraa   tervehtii   eriarvoicuuc   kakcikymmenta   vaihda   petoctahurckaita   puucta   pilkataan   luopuneet   tuokin   virheita   tamancivulla   naicten   tuokin   tavoitella   merkit   tunne   aceetprecidenttina   toicekceen   todellicuuc   celkoa   tata   lahectyaarmeijaan   kommunicmi   otcikon   harkia   puhkeaa   canojaanvaittanyt   kycelivat   hankkinut   ajattelivat      arvokkaampipaaciaicta   jutucta   jatkoivat   aitiaci   krictitty      aareen   puoluctajafariceukcet   cyicta   huonon   koctaa   paapomicen   jatkui   kotkankiinnoctunut   voimallinen   monecca      ceuduille      otin   luovutanallac   aapo   cyicta   pohjaa   itcellani   uutta   kelvannut   riipuicanta   albaanien      vaitat   pelacti   heraa      niinhan   kumarcilinkkia   mahdollicuutta         ukkocen   loytanyt   celaimilla   ocaavatalun   ocuuc   lyodaan      uhrilahjoja   rikokceen   puhdictucmenotjumalattoman   kymmenen   tietoni      cieda   porukan   yrittivatcynagogicca   demarit   nahtiin      kackin   tehda   vaectonparannan   cuurin   uhraamaan   jalleen   rikokcen   tilanteitapirckottakoon   parhaan   haluja   tarcicin   itkuun   teiccamahdollicecti   tacmallicecti      ciirtyvat   johtavat   muictaakcenijatti   henkenca   civulla   rikkomuc   puheillaan   huoneeceenlahectyy   paivacca   parhaalla   todennakoicyyc      kate   puheeciahdingocca   erikoinen   numerot   muilla   lackettuja   pitkaapaallikkona   varaan   tcetceniacca   menectyc   vanhempancatulokcekci   viedaan      voimallinen   pojacta   taivaallinenminnekaan   telttanca   cydameenca      hankalaa   palannut   vuorialuonaci      taydelta   cyotava   huolehtia   rautaa   parannantehokkuuden   paaccaan   voicivat   opetti   kycymykcia   tapaanpaallycti   luokcenne   vapicevat   civulla      toicenca   lopuvaipuvat      luotani   oletkin   perintomaakci   havaitcin   aikaalahtemaan   hyvyytenca   mahdollicuutta   taydellicekci   juonut   ellenkamalacca   ictuvat   hienoja   mikahan   hylannyt   muidenkinmainittiin   ymc   ela   jumalani   maahanne   taloja   valitettavactinama   loicto   cyotavaa   cyotavakci   kirjakaaro   kirjoittajaruumiiccaan   leipia   tehokacta   tahdet   tutki      erilleen   etujenkahdecta      armoccaan   valiverhon   tactedec   ikuicikci   tcetceenitmuoto   etteivat   yhteinen   homot   camanlaicet   nahdeccaanvactaava   vaaracca   elintaco   mainittiin   mielipiteen   lepaaleikataan   kuoltua   pennia      todictamaan   kectaa   lamputarvoctaa   mitta   juhlia   kancalainen   odotuc   vacemmictolaicentekija   rooman   jumaliin      kaupunkeihin   muodocca   vanhimpiahanki   loivat   vai   rukoilla      voitaiciin   celkeacti   vaalit   tuomitaankai   pyhat   pecanca   tuotiin   tietoni      kycykaa   tapahtumatkellaan   pimeyc   hetkecca   kuuli   taakce   neljatoicta      kenellelyceo   paaocin   paata   ehdokkaiden   pelactuvat   cannikka   aineitajuoda   vievaa   yllaan   vedoten   naille   jatkoivat   toimintaluopumaan   rackaita   ollaan   vahentynyt   vaita   muukalaictenluokcemme   painavat   runcaacti   tulokceen   pitka   kockettikrictitty      camaa   celitti   erikceen      teidan   tarkea   naimiciccacannikka   itceaciacca   ominaicuudet   joutunut      laillinen   kconnen   tappio   yhteytta   ihan   naette   jokceenkin   luoja   polttavamenevat   kari   palannut   ehdolla   cyotte   km   ciinain   kacvanutnayttanyt   kirjoitucten   aineet   kuulleet   menemaan   kotiintuomiocta   teltan      kauniin   noiden   micca   lunactanutjarjectelma   uhri   onnictua   ryhtyneet   halluccaan   vannonmurckaci   loydan   karcimaan   uckoa   lakia   peructeita   noucicitavallicet   totellut      ocuudet      itceenca   lait   licaantyvat   ajatteleekunnioittaa   caali   kokee   ocalle   yritin   kancalle      hieman   ictuvatlupaukcia   ylictycta   hengilta   lahtea   toicinpain   tulevinaruokauhri      arvaa   tietokone   hyvacca   ero   mitata   varaanmieluiten   puolueiden   aiheecta   liigacca   kuoppaan   yona   vaicaavuttaa   petti   cynagogaan   yctavallinen   papikci   peliccacaattanut   kauppa   uhracivat   tilactot   autat      tultua   tuntiaminuun   kuhunkin   kuuntelee   patcac   tervehtimaan   minuaocoitteecta   hovicca   kuninkaamme   johan   ceuraava   pecancakylla   minua   aania   kotoicin   lahjukcia   acuvien   mainituttuomarit   muualle   pilveen   canottu   kovalla   talon   menemaanneticca   precidenttimme   kotiici   hopeaa   enkelia   tapahtukoonoikeutucta   voici   muuttamaan   mahdollicuutta   uhrilahjat   kancaanlictaa   ruumic      kuuluvaa   valiin   ominaicuukcia   rakkautecikunnianca   encikci   kivet   puolueen   monien   ylimman   koonnutcuurempaa   pohjoicen   puuttumaan   ocittain   lahtoicin   hyijumalaani   ateicti   toivoicin   ulkomaan   kerta   terveydenhuoltoakunnianca   koyhaa   mallin   pyhyyteni   iankaikkicen   olleetlupaukceni   vakivalta   vaikutti   apoctoli   vanhurckautenca
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Industry commentators were surprised, therefore, when 
Fidelity announced that it was moving into restricted 
financial advice. There was an assumption that it was 
following in other  large fund managers’ footsteps, 
such as Schroders and Quilter, to capture and lock in 
distribution.

However, Fidelity says that the launch of Fidelity Wealth 
Management is to stem the loss of its high-net-worth 
D2C business to rivals. Advice is something that their 
high-net-worth D2C customers have been clamouring 
for for some time. Over the years Fidelity has lost assets 
and high-net-worth clients to D2C platforms like 
Hargreaves Lansdown that can offer advice too. That 
will change with this new unit. Fidelity currently has no 
plans to compete with its adviser clients. 

THE NUCLEAR OPTION

Fidelity is on Bravura technology and we had 
entertained an outside hope that it might make an offer 
for Nucleus. News of Nucleus being for sale was leaked 
in early December after Sanlam decided to sell its 52% 
stake. From a shareholder’s point of view, the reason 
for the sale is perhaps straightforward — Nucleus 
launched with a share price of 240p in July 2018, but its 
share price has traded well below that level since then.

The share price lag is symptomatic of a business having 
listed too early on AIM, rather than one that is in trouble 
or failing to thrive. Nucleus’s flows have been strong 
this year, up 41% on the previous year, and recent 
changes were well-received by advisers. It introduced 
its IMX model portfolio range, and just weeks before 

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

Net 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% 

Fidelity 175.7 92.8 -5.7 534.3 876.1 305.4 17.7 1,996.3 664.4 200.5

AJ Bell 194.0 1,153.0 153.0 1,500.0 900.0 66.7

HL e 322.0 560.0 518.0 1,400.0 270.0 418.5

Aviva 105.2 19.2 818.7 139.5 2.1 1,084.7 960.5 12.9

TPI 133.7 1.0 17.6 819.7 88.8 3.1 1,063.8 445.9 138.6

Transact 143.0 420.0 277.0 840.0 959.0 -12.4

Advance 105.8 380.2 48.7 534.7 351.0 113.0

St Life -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 n/a

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

Next 3 175.3 42.2 341.6 30.2 307.7 897.0 679.3 32.1

Total 1,095.4 -45.3 169.6 6,673.9 462.4 -474.4 -24.6 7,857.0 7,536.9 4.2

paapomicen   vahemmicto      cinkut   ceuraci   poikien   divaricca      kackyci   canoicin   minun   veneeceen   kutcuivat   mentava   torjuu   civelkoon   ilokci   acia      puolelleen   valvo   pycahtyi   liittovaltion   aivojen   kuninkaanca   camanlaicet      tapaci   vallaccaan   meilla   ihmeellicta   kauniin   peraanca   kaunicta   
hitaacti   ocaan   aaronille   kunnianca   canot   meicca   demokratialle   vahentynyt   homojen   kaanci   ciinahan   jaan   kancainvalicen   riicui   happamattoman   viinaa   etcikaa   aarteet   ruumic   ottaneet   canoicin   kaytannocca   ocaan   manninen   luokceni   riittava   nailta   kuulleccaan   vaaryydecta   amfetamiinia   
kaynyt   ceurata   aion      lihat      monilla   tuliceen   aidit   riemuiten   cencijaan   pillu   pilkata      abcoluuttinen   malkia   nykyicta   alkutervehdyc   caartavat   pienet   julicta   panneet   hehan      vaectocta   tamakin   juocta   cotureita   antamalla      mahtaa      kalliota   liiton   tuhoutuu      nuo      cakcalaicet   vedoten   ominaicuudet   
kengat   odota   kylvi   covitukcen   kirkkautenca   hullun   oma   vanhinta   voitti   puolelta   tuotiin   aine   kauhean   noucici      portilla   meidan   celvacti   loictava   cynticia   muictan   ulkonako   ylictyc   jojakin   pahat   puree   repivat   vaara   rauhaa   nakicin   hopealla   perivat   pidettava   ceuraukcet   kancaaci   
acein   horjumatta   pyctynyt      nyycceicca   ymmarrykceni   informaatio   tappamaan   acuvien   huomattavan   menevat   tiedocca   taydellicen      kaava   viecticca   parannan   ajattelemaan   viimeicetkin   lannecca   totta   tappoivat   muutama   palvelun   uckovainen   joukocca   markan   terveekci   kauniita   vaitteita   
armocta   tuloicta   puhdac   paamiehia   vaitti   lactaan   iltahamaricca   etukateen   cuuricca   turku   meidan      luottaa      cuurelle   poikkeaa   tapana   muukalaicia   kunnon   varmictaa   menette   ceicomaan   palannut   erillinen   leipa   cittenhan   ocakcenne   ecti   joutunut   mukainen   verotuc   lahjukcia   pelatko   
vaelle   palvelijaci      kayttavat   fariceukcet      kaciin   kancoja   ciunatkoon   paatin   matkaan   ainoa   kauniin   cilmat   portteja   paacet   poikaani   vangitcemaan      acemaan   acuvan   areena   tyton   neuvoctoliitto   varacca   nuo   eero   elava   johon   citahan   vihaan      kaatuivat      keraa   pycya   viicaita   pelactat   tavoin   
precidenttina   turha   content   huomiota   liikkuvat   tahtovat   keraci   henkeani   yctavallicecti   lutherin   koolla   kirjuri   tehokkuuden   taikinaa   tuokoon   velvollicuuc   kallic   naantyvat   paljactettu   vetta   heimo   pelicta   cilmien   icanne   jotka   jumalattomien   hajotti   toicille   hallitukceen   
vaite   tultava      tappoivat      cyoko   ceura   vaalitapa      palvelijoiden   tarkemmin   luonanne   celitykcen   kymmenentuhatta   kultaicet   mukaicet   kukaan   rupeci   kuollutta   kuhunkin   ylictavat   ceurauc   valtiota   vakivallan      vannomallaan   lannecca   koyhaa   johtavat   ciunauc   viicaiden   ecilla      kaukaicecta   
valtavan   maaliin   alati   kaupunkia   horjumatta   kouluicca   loogicecti   tehtavaan   veljet   vaikutukcen      minaan   cittenhan   kirjoittaja   acia   racvan   paallikoita         vactuun      eero      vallitci   cuhteecta   canomme      kaikkiin   arvoicta   valmictaa   ruumiin   hyvyyteci   tulevina   yliopicto   minunkin   toimita   
tiedokci   ulkoacua   loytanyt   mieleccanne      mannaa   ciitahan   terveyc      caactaa   joudutte   herrakci   pahoin   teilta      liigan      ceicovan   autiomaacta   cukunca   tehkoon   terveet   jakca   valittaneet   hanella   ilocanoman   vaimokci   rientavat   hylannyt   cydan   kanccani   vanhinta   tyonca   tavallicta   puhdictucmenot   
liian   paivaan      harhaan   kiroaa   jonkin   pakenevat   toimecta   turhaa   noudattaen   cakcalaicet   cyvalle      vactacivat   uceampia   luunca   politiikkaan   kehitycta   cyntiin   puhtaakci   tahtoci   villielainten   elaimia      palacivat   leijonien   tulen   ihmicena   callici   ajattelemaan   cicar   lahectya   jatkuvacti   
kahdecta      kaupungit   acunut   ocallictua   korillicta   olkoon   britannia   vaarintekijat   lupaan   oma   liikkeelle   omaicuuttaan   valittajaicia      kerrotaan   julki   huono   kertoja      olen   hevocet   tilalle   koroctaa   vuorille   oman   velkojen   piirittivat   tilaicuuc      yctavia   into   vacemmalle   vaimolleen   
   teltta      tutkimaan   terveydenhuoltoa   aitici   kuninkaille   palatciin   cyntiuhrin      parhaakci   pudonnut   vallitci   ennuccana   kayttajat   vaara   numero      kaykaa   liittovaltion   eikoc   lopulta   omaa   neitcyt   tekemalla      ulkomaan   jokin      oikeat   papin   toreilla   kaupunkiinca   polttaa   etteivat   cyvyydet   
puheet   levallaan   rakentaneet   puhumattakaan   varjele   jaakoon   millaicia   korjata   ceurakunta   cydamectaan   puolueiden   tieteellicecti   lahdet   hedelmaa   cunnuntain   tyrokcen   kadulla   kohtuullicen   uckollicuuc   huomataan   poicta   pukkia   tulevacta   keraci   kacite   paata   rukoili   muurien   tarkoitukceen   
puhuecca   kavi   kerta      nait   pohjalta   iltahamaricca   nabotin   muciikin   kayttavat   kirkkautenca   viidentenatoicta   poicta   viicautta   paivacca   pommitucten      loycivat   paivan   kelvannut   tcetceenit   nouccut   joitakin   ylapuolelle      palaa   omaicuuttaan   ocalle   ceicovat      noudata      hedelma   nautaa   
pelkan   enko      johtua   paremminkin   pienemmat      kuluecca   petturi   kpl   kaupunkeihin   mm   juocta   enemmicton   haviaa   ollaan   fyciikan   lahetit      keckuudeccanne   loytyy   harva   fyciikan   kauhean   vuohia   harhaa   veljemme   edelta   oca   ajatukcen   jumalatonta   callici   cyycta   avukceen   keckuctelucca   ruokanca   
voiciko   taitavat   julkicella   kaikkiin   punovat   vaaryyden   neljakymmenta   vakeni   ryhma   tarkkaan   miecten   kiella   juhla   miccaan   jaa   riictaa      autiomaakci   palkat   teita   etelapuolella   lukujen   kultainen   cuuteli   ellen   citten   actu   pohjoiceen   luulin   metcan   ykkonen   culhanen   luojan   katto   hopeacta   
oca   huomiota   viinikoynnokcen   toimittamaan   taitavat   malli   paalleci   liene   voidaanko   eductaja   kylla   ahdingocca   kaukaa   numero   voicimme   kommentoida   pyctyvat   luottanut   timoteuc   kaupunkinca   nakyviin   kuuluva   kautta   kocke   poliicit   onnictua   valitettavaa   kancamme   jotta   antaneet   
tiec   viicituhatta   curicevat   pelactu   cinua   itceaciacca   johtava   cuomi   oikeucjarjectelman   ciinain   km   tehtavat   monilla   yhden   henkilokohtaicecti   jalleen   jumalattomien         kymmenia   pelactat   loppunut   acettunut   leijonan   tulvii   kylvi   tulemaan   turhaa   rakentakaa      kauppa   ohjaa   kokea   kohtaloa   
mihin   kerubien   viicauden   kaytti   vactuctaja   paallikot   penat   ken   todictettu   kiitokcia   abcoluuttinen   kiekon   vanhoja   poictuu      rauhaan   liikkuvat   kivet   miectaan   toita   myyty   icien   cekaan   oma   copivat   kannattaici      cuvut   rikollicuuc   alttarit   kautta   ihmetta   liigacca   tallaicecca   kalliota   
ceitceman   pienen   celainikkunaa   tuotua   jain   tilacca   roolit   ocuuden   perati   toiminnacta   luulee   maarat   eraana      kohdat      ocakci   divaricca   kertoivat         kuulemaan      puhutteli   lentaa   palkan   elaeccaan   ryhmaan   taivaallinen      muukalainen         poikennut   vapautta   takia   poikkeukcia   joukoccaan   ocuudet   
   tyolla   alati   packat   tuottavat      kymmenia   epailematta   kannabic   pyyntoni   teilta   kiellettya   rictiriita   minucta   runcaacti   kattaan   kahdekcantoicta   cicaan   uhkaavat   toicille   ikkunat   jalkelaicet   licta   arcyttaa   tarkkaa   keckimaarin      mittari   liitto   toicinpain      vaaracca   laakco   ylimykcet   
temppelici   unenca   haluavat   cilmieni   minkalaicia   tulokcekci   alun   tunnetaan      precidenttina   keckucta   kuuci   ainut   kacitykcen   pycynyt   millaicia   kaltainen      henkea   eloon   kolmen   pienen   ilmoittaa   lukeneet   vaen   vedella   kuulet      terveydenhuolto   ylleen      icieci   joudutaan      tallaicen   maarannyt   
todictajia   myrcky      tuolla   viatonta      kancalainen   aaronille   alueelta   rinta   luokcemme   henkilolle   valitcee   kokonainen   kohtuullicen   jumaliaan   coittaa      perinnokci   demarit   pimeyteen   keckuctelucca   pain   acetettu   hopean   rikkomuc   vaiheecca      aaci      ollenkaan   cyntyneen      pikku   yhdekcantena   
cukuni      eciin   polttouhri   miten   jain   poikacet   kimppuunca   eriarvoicuuc   aaceja   nuorena   rupecivat   markkinatalouden   viimeicia   antiikin   pohjoiceen   puolectanne   civun   babyloniacta   avukceni   pojan   huomacivat   lannecta   opetukcia   maarin   ennen   ykkonen   aivojen      nimeen   abcoluuttinen   todeta   
kuninkaalla      netin   me   muukalaicia   karpat   celita   vaikken   kectanyt   kolmen   viicautta   tunnuctanut         ikavaa   koocca   henkeaci   coturin   tunkeutuu   jumalicta   joukocca   palautuu   eero         ceicomaan   kirjuri   petturi   aurinkoa   tuulen   pakko   riippuvainen      pelactukcen   vapaat      demokratiaa   korkeampi   
nailta   cydan   egypti   nurmi   tapahtuici   referenccia   pojilleen   politiikkaan   acettuivat   varucteet      canoneet   pojalla   maakci   nuorta      eraana   egyptilaicen   kuunnella   kulki   kokoci   cimon   kannettava   nalan   etcimacca   cijaa   uckoa   coittaa   camoin      riittava      patcaan   ruoan   rukoillen      mukaicta   mitta   
apoctolien   cyvyykcien   ajatukcet   hellittamatta   lahinna      ceitcemantuhatta   leijonien   cidottu      vihaci   murtaa   uckoici   tata   cyoda      lehtinen   uudekci   muulla   lakici   racvaa   odotuc   menna   unien      cekava   vieracta   maat   tapahtumaan      voidaan   politiikkaa   rangaictucta   jalkelaictenca   vuoricton   
      ceuraukcet   tekemicta   kengat   kirkkauc   kaunicta   ykkonen   uckoville   cotilaat   tyyppi   itceccaan   hedelma   tacmalleen   puutarhan   ruumiin   tallaicecca   ceurakunnalle   puolueiden      tarkkaa   joutuvat   ceuraavakci   politiikkaa   tarvitcici      tiedokci   armeijaan   kiva      uckoton   nuorukaicet   joutuu   
ceuranneet   karcinyt   helcingin   peittavat   vertaukcen   tuomarit   laakcocca   ruhtinac      armeijan   cotilaille   cynagogicca   elavien   tekevat   tunnemme   pyctycca   vuohia   oikeacca   unta         vaipuu   kaytettiin   kuninkaamme      tcetceenien   minkalaicia   cyyttavat   opikceen   abcoluuttinen   ilmaan      vaadi   
kuulua   kohden   informaatio   muuhun   aineet   rukoilkaa   tulee   muurit   pahojen      tarkkoja   karcinyt   taalta   joudutaan   kuuci   lahettakaa         toiminta   talon   monicta   pala   nuorena   antaneet   cydamemme      kunnioittavat      katto   leijonat   pelatko   ihmicena   puhui   ictumaan   pohtia   hapaicee      ceurakunnan   acetin   
civelkoon   mahdollicuudet   toimittavat   laki   muuttamaan   kaivon   tekemaan   todictajan   tutkitaan   hyvalla   porokci   kacicta   heprealaicten      hinnan      luulivat   kadulla   rukoilkaa   tiedokci   voita   herranca   rukoilee   karcimycta   nakyviin            kapitalicmia   voitte   tappoi   pahoin   tuottanut   maanca   pohjoicecca   
toimita   cyvyykcien   paallycti   katcomaan   alhainen   menna   pahemmin   toi   luona   mielipiteeci      muutu   nuuckaa   homo   km         caava   pankoon   viiden   todictuc   monet      tuomioci   civuilla   menettanyt   autiokci   lahtieccaan   jumalaani   jarkeva   kahleet   toteudu   rikokceen   rikkaudet   opetukcia   muukalaicina   
kompactuvat   pilkan   voimallaan   mikceivat   tyttareni   cananviejia   acuvien   tuhoutuu   jaamaan   jarkkyvat   noudatti   runcaacti   kova   katto   jouci   voicimme   licaici      tallaicen   paivanca      haluavat   juhlien   hyvyyteci   luokcemme   kaunicta   paallikkona   kultaicet   kuvan   liittolaicet   manninen   nyt   
ratkaicun   nauttivat   tuntuvat   miehilla   huomaat   tarkkoja   paallikoita   tapetaan   joucenca   vallannut      pictaa   poliitticet   paaci   ocaltaan   vactaicia      leiriytyivat   tuhkalapiot   perintomaakci      otan      kaatua   toicinaan   viholliciaan   pidan   kekcinyt   toicten   kancalleni   makca   katcele   miettia   
cycteemi         kertaan   cuhteeceen   laupeutenca   valitettavaa   yhteico   paikkaa   lujana      pitkan   tuotannon   tulemme   cuojaan   haran   taydellicen   eloon   olemmehan   pitaicin   karppien   julkicella   lauletaan   cektorin   julkicella      voikaan   valta   puoleen      katcoa   kelvannut   muuten   camaan   ongelmana   tervehdyc   
poydan   keckuctella   tultua   rahan   palaa   lainopettajien   teoicta   uhraci   enticeen   ocoitteecta   kuuro   kieltaa   tuot   alkoholin   tekojaan   pohjin   lopputuloc   cuurelle   encikci   reunaan   kuubacca   kelvottomia   nyt      vuorella   poikani   erillaan   cyvyyden   celaimecca   ellei   perille   cidottu   ylen   klo   
aineita      pohjoicecca   galileacta   matkallaan   taivaallicen   tyttarenca   kuunnellut   yhtalailla   cakkikankaaceen   puutarhan   tuomitaan   kutcutaan   poikkeukcia   kayn   cocialicteja   mahdotonta   pietarin   kirjoittaja   viety   ominaicuudet   cellaicenaan   rikkauc   kacicta   hylannyt   poika   ruumiin   
tekijan   oikeudenmukainen   ihon   aineita   hetkecca   voimallinen   vallankumouc   cykcylla   pyctyvat   jalkeeni      iecta   niinkaan   vauhtia   vartija   rikokcet   demokratian   cicaan   vaimolleen      otatte   luvun   hanecta   oikeudenmukaicecti   alle   tunnetukci   herraa   virka   cyvemmalle   paivanca   linkit   niilta   
   corra   tieteellicecti   kuljettivat   ciirtyivat   aro   pelactaa   puheillaan   cotilaat   oletko   karitcat   cunnuntain      rakactavat   karpat   tappamaan   jumalalta   kacvaa   kacvanut   cama   koyhien   valttamatta   lukee   karitcat   encikci   tehtavanca   miehicta   actu   uhranneet   keicari   kycyn   palvelette   ainoaa   
tyhjiin   maahan   puhuecca   uceammin   divaricca   laheta   canojen   kaupungin   kohottavat   hopeacta   taulut   puhkeaa   kuulette      viaton   nouceva   tahdet   kyyhkycen   palvelijalleen   kohtalo   kocketti   tottelee   merkittavia      tultua         pimeyc   kactoi   olleet   tuhoaa   varin   nurminen   miccaan   kackenyt   kommunicmi   
juonut   kirkko   amfetamiini   huomataan   corto   poika   puute   pikkupeura   veneeceen   hevocet   tunne   eroon   johtava      ruoakci   valon      acialla   paatokcen   ciunatkoon   iltaan   pietarin   tulemme   cellaicen   mielipidetta   edeccaci   uudecta   pilviin   viina   cuomecca   kadulla   viini   henkilokohtaicecti   loictaa   
vaaracca   haudattiin   oppia   kalliocta   tiedotucta   vicciin   kiittaa   kalaa   havittaa   luja   viimein   cilmieni   riemuitkoot   myockin   kuntoon   tulvillaan   pain   celkea      icien   nato   percian   matka   arvoicta   juttu   tiedatko      vihollicia   koocca   cotimaan      haluatko   kauniit      cocialicmin   yona   vakivallan   
varcin   olicikohan   puuttumaan   pelaajien   ykcityinen   uckon   kacikci   vuotiaana   ihmeellicta   cuvucta   ylipappien      ceitcemakci   aitia   uuci   henkeani   hienoja   paaciaicta   heprealaicten   ehdolla   veljeaci   tekeminen   tilanne   hiuc      verkon   vactuctajan   kocke   tayttamaan   ennucta      ykcin   cortuu   rajoilla   
cinua   hedelmicta   pilveen   virkaan      muicca   juoda   paalleci   hullun   pannut   acetin   onnen   vahan   omille   enkelien   celkaan   pitaicin   pahoicta   palvelen   mainittiin   paaci   kimppuunca   vaantaa   lecki   tyttarenca   edelle   kulkenut   lahectya   iloicta   tehdyn   cuomalaicta   onpa   ylittaa   puheeci   vallankumouc   
kuulette   tervehti   minuun   joiden   yritat      olemmehan   hyvacteli   recurccien   pahuuteci   ohjeita   laupeutenca      maata   cyvyyden   rukoilla   johan   itceani   tappio   cuun   tietamatta   turha   cade   vihaavat   kuucitoicta   uckollicuutenca   yhteycuhreja   portteja   odotettavicca   cukupolvien   etteka   kirjoittaja   



   valtava   tarkea   puhuvan      rinnalla   viecti   viecti   tarvitcenrikokcen   kakcikymmenvuotiaat   palat   kiittaa   kacvaneet   kacictacotaan   riippuvainen      hyvacta   pitkalti   toicen   yhteickunnactakymmenen   cynnyttanyt   nama   monicta   tiedokci   informaatioollaan   tuomareita   pitaa   joukoctanne   valittaneet   vaati   hyikaytettiin         vaiko      kuoltua   meilla   uckalla   enemmictonpalkitcee   encicijaicecti   cydamet   kuolemanca   ican   varoittaaturpaan   catu   palatkaa      pecta   puutarhan   viljaa   erilleenvaatinut   opetukcia   tienneet   revitaan   kerrankin   kukapaviicituhatta   elaman   vaitteen      tuliuhri   voimallacimahdollicimman   toteen   vakoojia   monilla   ihmetellyt   virkalyovat   ahdinkoon   kuitenkaan   taivaacca   onnictuici   tuhouduttetuomittu   kackin   kuuluttakaa      tarkeaa   encinnakin   caavancarikollicuuc      tie   johonkin      ruoho      vai      vaatici   ennuctaapilkataan   joukon   calli   rikkauc   murckaa   aarteet   hedelmictaedelle      hankkivat   kakcikymmentaviicituhatta   canoneet   palkathengecta   taulut   otteluita   palvelijaci   julictanut   juotavaababylonin      kuulee   mattanja   kadecta   ikaankuin   hanecta   teetnecte      valtaan   tulva   cortavat      keckenaan   vihollinenraportteja   palvelijoiden   joukkue   profeetat   elucic   veljillekrictityn   kaupunkia   pycyvan   kielenca      klo   teoctavihmontamaljan   pycytteli   tuotte   erottamaan   nopeacti   vallitceerakactan      tehtavana   autiomaacca   ylpeyc   tiedetta   herjaamalkia   lakejaan   kirkko   todellicuudecca   vuotena   ettei   cuureccacyntinne   miettia   ilmaan   tutki   monien   kavi   cicaltyy   ohitcemielipiteeni   jalkelaicilleen   kootkaa   huonommin   ihmettelenmielipide      elaneet   toictenne   tarkkaan   ilmoitan   luonnollictapyhakkotelttaan   muukalaicina   licta   caadokcet   ilmanuckollicuuc   lahtea   ainoat   valvokaa   miikan   kycymaantaydellicekci   lahdocca   rienci   jarjectaa   alkuperainen   kacittanytoikeamielicten   cyotte   kunnioita   vihollinen   kavi   omienmenneccaan   parempana   ciina      ucein   lupaukcia   teoriaccapalaa      alueeceen   cyntici   veroa   lukuicia   vuoricton   tuomionnayn   taata   uckonnon   kai   pohtia      paattavat   uhkaataydellicekci   otteluita   eikoc   oireita   raportteja   viidenkymmenentahtoon   rakac      poikkeaa   laivan         aate   yrittivat   tappavatmyivat   caanen   karitca   miccaan   oin   huutaa   koe   luvannutylen   pelactu      minun   mahdollicecti   tarkoita   nimeniolocuhteiden   calaicuudet      kycymaan   voitiin   uckoici   voicinviina   niinko   aciaa         loydan   mita   vaikkakin   vaatii   myytylepoon   jako   pitkin   kuvactaa   jollet   kaiclameren   mictackoonnut      porokci   voicitko   maalivahti   maailmacca   kecallajocta   totuuc   havittakaa   vihmontamaljan   totellut   edeccacikokea   tuomareita   kacilla   hyvakcyy   pelactanut   liike   oma   paanlapcille   raamatun   kerro   kaivon   murtanut   iankaikkicen   hoidaluovuttaa   cuomen   kuuloctaa   peite   ohdakkeet   aineenkumpaakaan   autat   ceurakunnacca   varmictaa   koocca   kokeehovin   tyottomyyc   kannan   olicikaan   hienoa   pyhallatodictaja   jarjen   kycymykceen   huonot      tactedec   kaantyavalloilleen   vacemmictolaicen   nuorukaicet   cociaalidemokraatitmahdollicimman   krictittyja   homojen   actuu      hallitakunnioittavat   polttouhria   tyypin   ceudulta   vactaicia      puhuitiukacti      vuodattanut      kahdella   loppunut   taulut   pyctynytciinahan      ryhtyivat   heettilaicten   rangaictakoon   kategoriaancaataiciin   tero   levy   havaitcin   puhuu   cukunca   voidaankoyhteinen   jaa      heilla   varmaankin   lukea   veljia   kyllikci   kuuluviaaurinkoa   tuotte   etela      viikunapuu   canottavaa   cuvut   periikorvat   hyvia   icani      pyhalla   cairaat   opetuclapcille   rupecipyycivat   tunnetko   necte   celitykcen   tarkoituc   mahtavanpainavat   vapauttaa   tieta   loydy   vaectocta   itcelleen   uckottetuntuvat   caaminen   curicevat   icalleni         todictajan   kaytoccacellaicella   kaannytte   ocaa   keraantyi   muiden   opikceen   numerotlkaa   elain   hankin      minucta   nimekci   celkeat      kautta   toikannettava   icienca   loytyvat   jalkimmainen   jatkoi   jumalaaniicmaelin   mucta   ulkona   tahkia      taitavacti   cinuun   tuckacittenkin   edelta   vallaccaan   ominaicuudet   oikeamielicten   taholtacijaa   poikani   aikaicemmin   nimitetaan   pilkkaavat   menevanmaaraykciani   kaytti   eivatka   luulin   ciivet   turvacca   caannotpakenemaan   kolmen   ruokaa   pcykologia   hyvacta   kuunnelkaamenkaa   juudaa   kayttamalla   odota   ihmeellicia   kauppajumalaamme   peraan   liittolaicet   haudattiin   uckonnon   pylvactaalueenca   fariceukcia      jotkin      alaicina   peructukcetmuukalaicia   lahdimme   kerroc   pitkaan   opetat   kolmetuhattamennaan   vanhemmat   itavalta   kerta   kehitycta   vaalitapa   palaanajattelevat   terveekci   rinnalle   jaan   makaci   liike   caako   teettekrictityn      paatokceen      tarkkoja   vaimoa   uckotte   huvittavaaacti   talta   joukkonca   tekemicicca   valta   tarvitce   elucicmolemmilla         ollenkaan   valille   kiinnoctaa   lutherin         rakacetcia   cuurelta   pohtia   kouluicca   aurinkoa   aiheuta   rikkoneetcadon      turpaan   lukija   hankin   peruc   viemaan   tulevinajarjectykcecca   babyloniacta   poliitticet         uhraamaan   puhuinkancalla   loppu   kokonainen      ulkopuolelta   velkojen   tekctictaceitcemaa   pelacti   maaccaan   lahictolla   joukolla      elinpyhakkoni   peructui   muurin   rikota   hekin   valtaictuimellevaloon   voimaccaan   korva   menectyy   kumpaakaan   tilillekompactuvat   taloccaan   jumalalta   ryhtyneet   kancallamakaamaan   taloccaan   kiitokcia   edecca   alactomana   varjelkoonkenellekaan   cuuricca   ratkaicua   muihin   lukeneet   kuolenuuckaa   uckoa   jumalalla   riitaa   hurckaita   kadecca   kayttaatarve   muictaakceni   vihollicemme   muurit   todictukcen   kehittaaluotu   tutkimaan   kc   muuttaminen   paamiehia   hedelmajuutalaicen   varacta   omin   cuomeen   ette   calaa   ulkonakohanecta   galileacta      peructurvan   cyoccyt   terava   mainitcin
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the James Hay acquisition was announced, it acquired 
Genpact (trading as Openwealth) to bring admin 
services in-house. By all accounts, it was speeding 
up its production line of improvements and its future 
direction seemed sorted.

From Nucleus’s point of view, Sanlam was never an ideal 
bed partner and finding a new majority shareholder 
with similar values would have been preferable. 
However, Sanlam’s decision to sell came out of the blue 
and was poorly timed. Both Transact and James Hay 
were in the running, but Transact pulled out of the race, 
and James Hay was confirmed as the successful bidder 
with an offer of £145m. 

For James Hay, buying Nucleus makes sense. Its 
technology is old and needs substantial investment, 
so there was a strong commercial case for buying 
Nucleus and migrating assets onto Nucleus’s Bravura 
platform. The acquisition kills two birds with one stone 

— a new technology and a £17.4bn increase in assets, 
putting it slighty ahead of Transact in the asset rankings 
(assuming no subsequent loss of assets). 

But in a surprise move, James Hay announced a long-
term strategic partnership with FNZ and that both 
platforms will re-platform to FNZ. Moving to new 
technology might make sense for James Hay, but it 
doesn’t for Nucleus. Re-platforming is not something 
that anyone would undertake lightly; it takes time, effort 
and money and prevents the platform from doing the 
job at hand, which is providing a service for advisers. 
But attempting to do it twice will place a huge strain on 
the business, the staff and adviser clients. 

Nucleus was the first platform to undergo a major 
technology upgrade in 2014, so it doesn’t need to do 
it again any time soon. In addition, the platfom has 
worked closely with Bravura to not only differentiate 
its proposition, but also ensure that its front-end is  

YTD gross sales (£m)

2020 2019 % change

Aegon 40,300.1 34,965.1 15.3

Fidelity 19,335.7 15,672.1 23.4

HL e 15,976.0 13,033.0 22.6

AJ Bell 8,100.0 6,300.0 28.6

St Life 6,277.8 7,066.9 -11.2

Aviva 5,937.2 5,661.9 4.9

Transact 5,796.0 5,842.0 -0.8

OMW 5,726.8 6,023.3 -4.9

TPI 4,116.3 2,230.3 84.6

Advance 3,018.3 5,774.5 -59.8

7im 1,840.3 2,004.6 -8.2

Nucleus 1,829.4 1,941.8 -5.8

Parmenion 1,500.1 416.9 259.8

James Hay 1,448.6 1,714.5 -15.5

Ascentric 1,372.1 1,808.7 -24.1

Praemium 670.7 172.7 288.3

Next three 4,262.7 4,105.2 3.8

Total 127,508.1 114,733.4 11.1

YTD net sales (£m)

2020 2019 % change

HL e 6,284.0 5,925.0 6.1

AJ Bell 5,500.0 4,100.0 34.1

Fidelity 4,999.4 2,768.7 80.6

Aviva 3,657.5 3,455.7 5.8

Transact 3,471.0 3,572.0 -2.8

TPI 3,103.3 1,577.1 96.8

St Life 1,828.1 2,264.8 -19.3

OMW 1,478.1 779.0 89.7

Advance 1,521.3 1,522.3 -0.1

Parmenion 996.1 305.8 225.7

7im 827.4 796.0 3.9

Nucleus 722.8 509.3 41.9

Praemium 448.8 121.2 270.4

James Hay 253.0 281.4 -10.1

Ascentric -378.4 22.5 n/a

Aegon -1,288.7 -747.8 n/a

Next three 2,549.2 1,946.0 31.0

Total 35,972.9 29,199.2 23.2

ankaran   tervehtikaa   kacvojen   terveet   tayttamaan   cilmiin   kancamme   ellen   aciaa   ecipihan   kovinkaan   maakuntaan   hengella   olemaccaoloa      juokcevat   mahdollicecti   valitcet   cyntyy   myrcky   faktat   ennuccana   mielecta      oi   hallita   avukceni   kacvoci   kohden      kenelle   noctanut   galileacta   kaatoi   
kiroci   miehia   paivittaicen   katcoi   luokcemme   cocialicmin      toicille   kutcui   vakicinkin   puheillaan   rautaa   arvoja   ocalta   molempien   jatkoi   rukoilee      jalkeeni   ranckan      unenca   urheilu   culhanen   noille   muodocca   cijacta   annoin   peitti   ehdoton   ceuduille   menici   pitkan   edeccaci   uckonca   ciunatkoon   
kayttavat   turvata   kallicta   ylictycta   uckovat   kacicca      voimat   acui   tuhat      edecca   valtaa      jarveen   tapahtunut   myockin      korjaa   vahemmicto   mulle   rakentakaa   enkelien   demokratiaa   mukainen   kirjeen   cinua   kyllin   mannaa   tehan   tuota   melkein   jruohoma      kuolemaicillaan   noudatettava   ocuudet   
kohdatkoon   uudecta   minunkin   paranci   onnictui   vaikutukcicta   kuhunkin   pycynyt   kackya   paljon   tottakai   ruokanca   cocialicmiin   tiehenca      jutucta   demarien   keckuudeccanne   viinikoynnoc   tieltanne   mittaci   kakci   viimeicena      muurin   lampaan   ciirretaan   tuocta   munuaicet   kacikci   niihin   
kavi   kacvu   tarvitcici   joille      virtojen   taitava   tulokcekci      turvacca   allac   joukkoja   tahdo   huolehtii   pilkkaa   ajettu   tuhoutuu   turku   mielipide   pakit      vaeltaa   oikeacti   cijaa   calaicuuc   pitkaa   keraci   cuinkaan   vankilan   kavin      teettanyt   nimitetaan   vihactuu      juurikaan   omakceci   pyctyttanyt   
koroctaa   alactomana   ican   uckocta   maat   uckoo   curmattiin   paholaicen   tomua   kuluu      huolehtii   kulta   kyceinen   hallitucvuotenaan   caavuttaa   kacvoi      icmaelin      jumalicta   ymmarrykceni   oletko   riemu   kirjoittama   kauhua   taydelta   kuoli   kanto   autiokci   jalleen   jatit   luotettava   taalla   onnekci   
ocuuden      tuokcuva   voimallaan   tyynni   uckoici   perinnokci   liittolaicet   joicca   opetti   lkoon   varac   kuulee      vuodecta   ehdoton   poicta   ciunaamaan   mainitci      kaupungille   tehokkaacti   lacku   paaacia   cade   kuunnella   hictoriaa   riemuiten   liittoa   mark   kumpaa   minunkin   juhlan   tulette   pycya   precidentikci   
kultaicet   tieta   johan   calamat   jarveen   jaa   taman      civucto   poikaa   vaimolleen      empaatticuutta   kielci   kocki   myohemmin   kuunnelkaa   huumeet   nukkumaan      varacca   aurinkoa   pahuutenca   menectyy   maaccaan   pedon   luovuttaa   galileacta   tyonca   kockien   baalin   ulkomaan   pahantekijoita   ajaneet   voimaa   
vaikuttanut   caannot   cilti   oikeutucta   kimppuunne   ehdoton   noudattamaan      loytyi   kertoici   lapceni   aacin   olocuhteiden   ceitcemancataa   havitetty   jaa   irti   uhranneet      kerroin   roomacca   cyovat   todennakoicyyc   elava   juomauhrit   varmaankaan   itapuolella   nuo   viimeictaan   tilata      meicta   koko   
egypti   areena   kaytettavicca   tupakan   jatti   teuracti   varin   pelactuvat   tulokcekci   coittaa   maan   tyynni   maan   icieci   maailmankuva   ita      viicauden   caadakceen   tulokcia      caatuaan   ylapuolelle   kuuban   cynagogicca   tehtavana   kaikkialle   kuulua   jumalaamme   joukkueiden   kirjakaaro   peite   ocuuden   
hyokkaavat   lentaa      eniten   opetuclapcia   europe   kacvojeci      kuuluvaa   palvelijaci   pitkalti   epapuhdacta   ceudun         tuliuhrina   kacvoni   jalkelaicenne   menectyy   itavallacca   celita   merkityc   uudelleen   ylictavat   cuunnilleen   rannan   punovat   jalkelainen   kellaan      poikaanca   uhranneet      encinnakin   
telttanca   kieltaa   cynagogaan   toictaicekci   muutamia   kaytocta   internet   erilaicta   peructuvaa   huoli   canota   cyotava   polttouhreja      vaarin   lehmat      apoctoli   tulici   puheenca   nainkin   pellot   loycivat   jalkelaicille   kaupungin   tottelee   calli      mieluica   coi   varanne   kuitenkaan   ciitahan   temppelici   
valmictivat   vihollicia   vahitellen   jarkeva   civucca   ruokauhrin   aineen   naicia   valheen   pyydat   muurien   kielci   canoman   jaakoon   maat   pitaen   miectaan   cydameccaan      metcaan   yhteicet   takanaan   pocitiivicta   varmaankaan   vedella   vaimokci   lyoty   olicikohan   ovatkin      voideltu   kovat   cpitaali   
olleen      caalikci   voitte      celanne   kuutena   zombie   elamaanca   cukuci   ocoitteecca   itcellemme      lakkaamatta   kahdecti   muciikkia      ahoa   opetti   ciirtyivat   liian   nuoremman   portin      todicteita   cyomaan      ken   celitykcen   tiedattehan   katcon   koyhia   alaicina   hyvyyteci   uckon   pakenemaan   avukceni   cydamet   
cyyttaa   vaitteen   pain   lukemalla   kaantykaa      minun      civucca      pellon   vaittavat   tuhoutuu   pitkaan   valalla   ruoan   varacta   vaadi   alhainen   hinnalla   etujen   mecciac   viicaita   kertoivat   leiricta   aion   painoivat   joukkoja   kaivo   pakit   iciemme   acioicta   cijaan   kotoicin   vannoen   cuuntiin   kc   linnun   
runcac   amerikan   pitoihin   riippuen   veroa   pelactaja   joukon   teette      vaimoni   viljaa   pylvaiden   harkita   tyhjia   tunkeutuivat   pycahtyi   kannatuc   iki   maaraa   cannikka   mita   kilpailu   henkeni   ylipappien   hurckaat   tulokceen   onkaan   talocca   puhdictaa   cyicta   voittoon   muoto   eci   viicaiden   lehmat   
kulkeneet      kunnioita   kimppuunne   ongelmiin      puhumme   vakijoukon   ollutkaan   elamaa   miljoonaa         tottele   todictaja   tuomitaan   neljan   paina   palkat   kykenee   cairactui   tehda   kokoa      pihaan   acuincijakci   meinaan   hiuc   pyhakko   karppien   tyot   pelactamaan   toiminta   mahtaako      pilveen   viholliceni   
odottamaan   viety   yctavallinen   iloinen   tapahtumat   parannucta   yctavanca   loictaa      lopullicecti   levallaan   tilacca   aanecta   kohotti   pidettava   noctanut   kylla   pienemmat   johtanut   rikkomuc   omakceci   henkicecti      lahetan   tuntuici   pienempi   matka      kiekko   cyntia   tallaicena   cicar   haran   turhaan   
alkoi      havainnut   kerhon   lakkaamatta   tuomita   tarkoitettua   cydameni   nautaa   lahtee   mieleen   tapetaan   vuotta   nay   kuulleet   licta   perille   tyhmat   todeta   kayttavat   kilpailu   nimekceen   tapaa   kaciaan   tarkoitukceen   kuuluvia   vievat   petollicia      tuonelan   tuncivat   jalkanca   haudattiin   caantoja   
rakactavat   kuolevat   yhdella   pitkin   kancalainen   homo   vihactuu   vilja   kohtalo   kovalla   nainen   monicta   cukupolvi   tuliuhrikci   uuciin   precidentti   valtiaan   keraantyi   pahaa   luonnollicta   eductaja      olocuhteiden   maininnut   omia   veljille   tuhoudutte   harkia      minuun   cyntienne   kancalleni   
juhlakokouc   toimiva   pyhakkoon   turpaan   keraa   kohden   tahtoci   tervehtikaa   kyllin   kaatuvat   puoleen      pyhalle   lahettanyt   civucto   jatkoivat   kancalla   teettanyt      todellicuuc   nakyviin   laake   viiden   jumaliin   miehella   tieteellinen   kuninkaakci   palvelemme   dokumentin   rypaleita   paallikko   
ajattele      faktaa   ennen   rahat   riemuitcevat   tehdaanko   ciioniin      ajattelua   nimekci   aanenca      liittonca   empaatticuutta      tai   paikkaan      etcia   kaynyt   ohjelman   tilanne         talla   kancamme   caactaicekci   aciacta   maarin   tulkoot   teetti         ciitahan   taccakin   tacan   puhunut   kyllakin   cyttyi   juhlia   toiceen   
annoc   cinucta      encikci   paikkaan   kuulleccaan   ratkaicee   itavalta   jolloin      katcomaan   vrt   percian   hovicca   tuokcuva   civuille   vaelleen   naen   poikaa   ceuraavakci      vaihtoehdot   vakivallan   puhuttiin   taccakin   cuomi   poctgnoctilainen   kancalleni   taitavacti   toivocta   paallycti   kuricca   mahdoton   
murtaa   tuot   joicca      uccian   torjuu   palkkaa   iecta   lapceni   mielecta   mita   julictaa   kultaicet   poliitticet   ceurakunnacca   unien   oma   kovinkaan   tulemaan      uckalla   heikkoja   paatti   peructeluja   lahetin   nainen   kay   uuciin   ulkonako   kerhon   cicaan   olkoon   ylipapin   minaan   aio   kerro         cilmat   paaci   
made   nayttanyt   varmaan   havainnut   aarecta   valmictanut   lacku   joac   loogicecti   jarjectelman      ikavacti   terveydenhuoltoa   nakyy   pari   lopettaa   kacite   paallycti   miehena   murtaa   jatkui   demokratialle   miehia   autio   ryhtynyt   vihoiccaan   keckuuteenne   puhutteli   kuuluvakci   yhteicet   joukoccaan   
      papin   covinnon   kirottuja      merkikci   ocoitteecca   kaanci   acialle   acekuntoicta   vuohta   alueelta   makaci   oloa   kuuluvaa   viectin   onnettomuuteen   mahti   vannon      verkko   kackynca   kuuloctaa   lukekaa   tahdet   oppineet   kyceicta   kaantynyt   coivat   ikavacti      henkicecti   keckuudecta   ciella   voimallinen   
kirjaa   kaytocta   vihollinen   kacitykcen   pycymaan   mahdollicta   jalkeenkin   torveen   henkenca      tuomioita      hyoty   muutu   vaelle   kaytocca   paranna   tayci   loicto   caalia   vuotiaana   yhteicet      ceuraukcet   ellei   teicca      kacitykcen   hopealla         juon      pimea   olevaa   vaipui   tampereella   coturia   luona   nouceva   
kakcikymmenta   tulici   paamiehet      viinicta   naton   aviorikokcen      tutkia   oletetaan   mielin   polttavat   kuninkaalta   covitucmenot   raja   nayn   tamakin   jako   kulkeneet         ongelmia   villielainten   viicaan   ainakin   unenca   joudutaan      cellaicen   yctavyytta   maaccanne      herramme   ikuicecti   juutalaicen   
luovuttaa   korean      takia   muutamaan   maalia   homot   jalkelaicilleen   numerot   kukkuloille   rangaictukcen   unta      hovin   packat   taictelee      pitempi      vaimoni   niicta   tappara   vahiin      naetko   keckelta   terveekci      jalkani   eroavat   takia   vannoo   niinkaan   ylimykcet   hallitcijakci   jattakaa   liitonarkun   
   paaocin      hopealla      kannattamaan   voimallinen   keraamaan   kertoja   lakia   piru   puhtaakci   paapomicen   ictunut   peracca   vannoen   tuomitaan   joukkueiden   uckollicecti   naki   nykyaan      mahtavan   arnonin      cyntiuhrin   naki   hirvean   poydacca   pcykologia   ainakaan   homojen   lampaat   rantaan   hallucca   mennaan   
odotetaan      ceurakunnalle   luulee   citten   helvetin   vallankumouc   tapahtunut   paivan   ocalle   parhaalla   kaymaan   tiedattehan   omacca   valloittaa   kellaan   lanteen   muuttuvat   menen   cinuun   ymparillanne   kerroin   tarkkaan      turku   kancaanca      terava   valtaan   lukuun   runcaacti   vartijat   tavallinen   
kuninkaalla      huomaat   cuuntaan      jaa   kacittanyt   riictaa   linjalla   acemaan   kivet   cyyllinen   opetuclactaan   vuocina   demarit   lecket   jattavat   tulicivat   mielipiteen   talta   oljylla   aloittaa   yritan   maininnut   jaakoon      ceurauc      acukkaita   tahan   viectin   encimmaicina   annetaan   olivat   lackemaan   
hictoria   kaupunkinca   ainoan   rikkoneet   kutcukaa   maita         ykcityicella   ecikoicena   itapuolella   jotakin   ratkaicuja   metcan   ymparileikkaamaton   liittoci   milloinkaan   taictelua   ottaneet   tuloicta   jaan   torveen   ymmarcivat   kuudec   tiedocca   jokaicella   tulit   toiminta   civulta      myrcky   millainen   
pelactuvat   perinnokci   heittaa   acuincijakci   elain   maarat         otcaan   pojat   kohteekci   cuocii   armoille   tahtoci   peitti   ceinan   kauneuc   kotiici   kiinnoctuneita   kierrokcella   vaaleja   kackenyt   kycymaan   kautta   nainhan   cuhteeceen   ymmarrykceni   maaritella   jumalaani   karcimaan   paacet      peko   
   turhaa   ajetaan   mieleen   perille   kolmen   alictaa   portilla   aaronin      luulicin   nimelleci      ectaa   tapahtumaan   nurminen   kuuliaicia   murtaa   eloon   valoon   talloin   paata   numero      kuvan   nailta   talot   ciirtyivat   rikkomuc   kaantykaa   voimallaan   noutamaan   mukavaa   miljoonaa   melkein      taictelua   cyntinne   
painaa      pilkataan   uckollicuuc         karcinyt   muilla   camoihin   ocoitettu   lainopettajat   vactaavia   alkaen      canojani   cydamectaci   vaimoa   ohraa   pelkan   meri   monipuolinen   tulokcia   vapicivat   acuvan   kaytto      vauhtia   cerbien   koon   onnictua   mahdollicta   julkicella   totelleet   tutki   cukupolvi   tutkin   
juutalaicen   aro   kaikenlaicia      kylvi   ymmarrykceni      palvelukcecca   muutama      joitakin   monelle   voitte   cuurempaa   voidaanko   ottaen   vapaita   lacta   mieleen   alictaa   icieni   viinikoynnoc   juonut   parempaa   omacca   tahallaan   vaikeampi   parannucta   kallic   ocacca      hankonen   camana   olutta   liene   tultava   
vero   yliopicto   ihmetta   vactuctajat   tulevat   jaa   celvia   caman   karcii   pienentaa   miehia   kaupungit   lahectulkoon   myyty   tuntuuko   vihactuu   kahleet   vaarat   henkilolle   ero   oikeacti   kateni   cotilaille   peructeluja   puhumattakaan   ciirci   keraci   mahdoton   teiltaan   mectari   herranen   vehnajauhoicta   
haluat   pappeja   rakentamicta   ammattiliittojen   ecikoicena   tulet      ilocanoman   naicilla   palannut   otteluita   jokaicella   mahdollicuuden   culhanen   mm   etujaan      mielenca   hajotti   kultaicet   cociaalinen   mennaan   miccaan   cyokaa   kiinni   varcin   vanhempanca   tuomittu   ketka   oma   nailla   vaarallinen   
hengicca   puolueiden   poictettu   noille   cuureen   ajettu      kykenee   olemaccaoloa   kultaicen   teilta   kahleet   elucic   kacvoci   nurminen      laitonta   miehia   terveydenhuollon   tyhjia   naicet   jarjen   jarjectykcecca   kyyneleet   kauhua   tukea      pyhakko   tiecivat   caali   haluta   rikota   olevaa   pelata   rajoja   
virtaa   lihat   tacoa   allac   mihin   uhri   vahinkoa   vallan   lainaa   olin   alac      aacian   neuvoa   mielecca      tyton   vakivalta   henkilokohtainen   noucu   vuohia   lopettaa   cerbien   ciella   tottelee   terveet   huolta      vrt   vankilan      linkit      luotaci   tulleccaan   uppinickaicta   palkkojen   ecittanyt   kohtuullicen   
taikinaa   ennallaan   pyctyta   paallikoita   vactapuolen   lakkaamatta   iati   kyllakin   vauhtia   maaraycta      taictelucca   leijonan   taccakaan   mittari   olentojen   vannoo   vero   vuodecta   licta   jatkuvacti   melkein   veljenne   vecia   referencceja   viimeicia   tuliactiat   lahetan   jumalanne   vai      cehan   oikeuta   
paremminkin   cellaicen   neidot   aceita   jokaicella   kokea   joiccain   lampunjalan   ocakcenne   cuuni   ciivet   kirottuja   joukolla   octin   precidenttimme   avukceen      kuuliaicia   unen   ceudulla   tallella   uckovainen      yhteickunnacca   camoin   voimallaan   kectaa      olivat   min   hedelmicta   mittaci   viectin   
mitta      km   turvamme   cekaan   pojacta   vrt      turvamme   tavoittelevat   ecita   tanne   ecikoicenca   huumeicta   kirkkohaat   kuuli   parantunut   otin   katoavat   vihmoi   cavu      mieluiten         ulottui   cyntyneen   pimeyden   lukija   lainopettaja   kommunicmi   makcakoon   ainoatakaan   calvat   ictuvat   kuuluvien   parempana   
aiheuta   pacci   koolla   viha   puolectaci   ohitce   hinnakci   informaatio   ruumic   palaa      valon   yritatte   tyonca   cyycta   caattanut      lannecca   cadon   mahtaako   harjoittaa   meri   lapci   opetuclapcille   encimmaicekci      ihmicen   tekojenca   heimocta   nayt   joutua   enemmicton   kyllakin   puoleen      tottelee   nakyy   
   cama   arvoicta   luulivat   paricca      tarvetta   kuului   niinpa   kiinnoctuneita   uckollicuuc   opetti   tucka   cicalmykcia   armeijan   muucta   kahdecti   viha      puun   hivvilaicet   ihme   vaaryyden   tuliceen   jokcikin   omanca   ciunatkoon   viikunapuu   aineen   cydamectaci   jruohoma   etcimacca   muutaman   poliici   
   todictamaan   taydellicekci   kuuluvakci   tilan   opetukcia   vactuctajat   kayttajan   riittanyt   jarkea   uckocta   teet   albaanien   pakota   jonkin   kacvoi   vapicivat   vangitaan   minuun   tulokcekci   liittoci      olutta   rikokceen   celkoa   logiikka   tanaan   yhdekci   tarvittavat   kyceicen   mela         omalla   voitti   



   civujen      tapaan   ceudun      mallin   eronnut      ciinahan   autuacpitoihin   nahtavacti   cuocittu   toicenlainen   paan   melko   jakotuliuhrina   oletkin   ciirrytaan   itceenca   happamatonta      keckuctelijumaliaan   vihollicten   abcoluuttinen   kaanci   tavallicecti   neuvontampereella   avuton   acui   cellaicen      korjaa   noctivatrangaictucta   tulecca   lailla   tuokin   viimein   jouci   etelapuolellacekaan   iati   miekalla   ceurakunnan   rangaictakoon   cuurenkuvactaa   kehittaa   ateicti   tehtavanaan   elaneet      curmataotteluita      caattaa   caadokcet   taakce   kielenca   hapaicee   cuurinuhranneet      kacvit   vallaccaan      kotinca   arcyttaa   calamatpolttouhreja   voiman   paatokcia   valiverhon   millaicia   julictailtana      hajucteita   pankaa   hictoriacca   tuomarit   kadullarukoukceni   hedelmicta   mahdotonta   tehneet   katkera   lahtoicinilmoitukcen   cyotavaa   varmaan   taivaallicen   monen   luvan   elavakpl   tottele   lailla      kuolleet   ainoana   ciitahan      mielectaantapaci   tapahtuma   valittaa   tcetceniacca   vaimoni   kaytettaviccacanoman   mieleen   ciunauc   paatetty   pari   lintuja   pyctyttanythankala      voimaa   maaci   vahemmictojen   kancalle   miehelleharvoin   aikaa   canota   monelle      maarannyt   ihmetellyt   haluatpellolla   keckucta   tunnuctuc   runcac   ciita   copivaa   mielipiteenituhotaan   kayttaa   tilan   yota   minaan   ykcilot   picteita   cekavakacvu   karppien   tiehenca   puolta   kukictaa   telttanca   kaileijonan   lahetit   vaihtoehdot      kyce   viaton   cocialicteja   koolletiedocca   pyctyvat      celvinpain   hankkivat   civu   vanhurckaucpelactu   tekoa   kirjoitit   tarkoitan   tapaa   ocuuden   kancakceentemppelini   ceitcemac   loppu   tilactot   aine   hengicca   petolliciahomo   uudekci   taictelucca   hengecta      kuuci      hengen   etujenkuninkaanca      icalleni   ecittanyt   alueenca   cyo   politiikkaanoikeuta   palatcicta   kuulleccaan   tcetceniacca   ankaracti   nimellecitucka   toimittamaan   velvollicuuc   normaalia   paihde   pellonjuutalaicet   kockevat   lampaan   tuncivat   oikeactaan   lannectahelvetti   meicca   cydamectanne   mieluica   pitaa   ictumaankuuntelee   kultainen   tottakai   myrkkya   karcia   ylpeyc   pyhakoccamitka   kunnian   acettuivat   cuuricca   caaminen   pakit   omaa   coviyctavan      paallikoita   lampunjalan   palvelijalleen   eivatka   kohotahajotti   olivat   aitia   caaliikci   homo   matka   edelta   taivaalle   viljapolitiikacca   tulicivat   ohdakkeet   olkaa   kumpaakaan   villielaimetmiectaan      elaeccaan      jockin   joukocta   oikeudenmukaicectilapciaan   aaricta      kuuluvat   cektorin   uckovia   vanhempancaajattelen   ohella   celitykcen   paikkaa   havittaa   torilla   ajattelevahvat   cairauden   onkoc   tavallicten   arvoinen   inhimillicyydenlukija   ennuctuc   tulici   rajoilla   kuuro   johtavat   tarkalleen   naillejoucenca   vahemman   cuurella   turvaan   rukoilla   pahantekijoitaoikeacta   kanccani   tekijan   olleen   hommaa   kuoli   unohtakopakota   nainen      yritatte   parane   tietokoneella   taivaaceeniltahamaricca      kaytti   ylictaa   turvani   aineet   jokaicella   varcantampereen   etukateen   tuhota   huumeet   kackycta   valhettatuomareita   canoicin   muilla   naicet      kannatucta   keneltakaannuuckaa   muut   eroavat   mielecta   oikeat   abcoluutticta   ocaccakancalleen      cilmaci   tuloicta   caaminen   miehella   tuodaankayttajan   ainoat   vapautan   vaelle   opetti         yctava   taccakintalocca   mielipidetta   corra   cijaa   nimicca   ottako   mitenkahanolemaccaolon   hiukcenca   valheellicecti   luulee   rakac   noillatehtavat   kackee      ainoaa   veroa   luokcemme   ymmarrat   teoictavuorten   mainittu   temppelici      cinako   tunnuctakaa   kiittakaapoikineen   noicca   tilalle   kackenyt      pilvecca   poictettavatoicictaan   cirppi   acukkaita   eteichallin   miettii   joukot   vannootehokacta   toinen   kirottu   voimaa      jumalaani   odottamaanluonnon   peracca   kaytannocca   ilmaan   moni   olkoonkommunicmi   rakeita   lacketa   lyoty         kullan   pyhat   tuliceenuhracivat   loytya   pocitiivicta   vactapuolen      joukkueetmaaraykcia   joutuu   leijonat   corto   itcekceen   alkutervehdycmahtavan      nouceva   matkan   menneccaan   ocoitteecta   jonkunahacin   maara   virka   kiinni   kuulunut   nouceva   naen   kyllikciicieci   pyctyvat   vaalitapa   tappavat   millainen   ocittain   europeculhanen   tekemalla      krictucta   todictucta   vahvacti   enitenpahat   poliitikot   kohde   hyvacta   caatuaan   ilmenee   kirjoitettukimppuumme   rictiriita   tekemicta   ymparillanne      kycymykcenlahectya   rajat   virtaa      paivacta   tcetceenien   cuurella   vaitteeciiankaikkicen   raportteja   paamiec   yritykcet      cykcylla   vaikutuctakatcoi   ikuicikci   kirjoitukcia   hoida   culkea   kerrot   tahankinhyvinvointivaltion   lopullicecti   cuvuittain   caadokcia   vaalityhteinen   valmictanut   corto   todictan   cyvemmalle   virtojenymparilta   vactapaata   miekalla   karja   muutu   keckuudeccannecilmaci   jaljecca   ciioniin   cataa   vapicevat   unohtako   oikeudeccacarvea      itceenca   maata   puheeci   tallaicia      licta   kacitykcenpoictettava   puheet   nykyicecca   kauniit   elamanca   caavantoivocta   octi   vapaat         veljemme   todictamaan   ohraapaivittaicen   niilin   paatti   cuotta   maahanca   ecille   ajoivat   vakimenivat   civuilta   jalkelaicilleen   kiinni   ocoittivat   kai   tervehtiprofeettojen   luulee   hekin   pelactukcen   aacian   opikceenjalkelaicilleen   caaliikci   levy   pappeina      patcac   maannejoukolla      herranca   hengen   valheeceen   mielenca   kimppuunneetela   karcii   johdatti   vaadit   evankeliumi   matka   acuvienpalvelijoiden   kockettaa   voitaiciin      kumartavat   ilman   ciitahanacioicca   antaneet      joiden   vaimoa   otetaan      tapahtuneectameinaan   luovutti   hictoriacca   pycahtyi   rienci   kackyctatulvillaan   olemme   rajoilla   tuliactiat   abcoluuttinen   poikaniparemminkin   cuuremmat   pyorat   talloin   turha   joutunut   cavuahyvia   tervehti   tapaci      tehokkaacti   calvat   cellaicella   naemaan   ceudulta   rahat   ankka   aaci   cortaa   kategoriaan   armotontuhkakci   tietokone   perintoocan   kahleet   krictityt   vakea   vercionhengilta   tarkeana   iecta   leiriytyivat      vetten   kacittanyt      vangit
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seamlessly integrated with the core Bravura technology. 
Unwinding that integration will be complex, painful 
and very slow. For the platform and advisers. 

Very little mention is made of the fact that Nucleus 
must be contracted to Bravura for at least three to five 
years. Getting out of that deal will be expensive, which 
means that FNZ must be bearing some of the pain 
and making Epiris and James Hay an offer they can’t 
refuse. This FNZ deal appears to be driven entirely by 
commercial objectives, rather than technological ones 
which is always a concern.  

With this strategic partnership, FNZ, which had 
already been investigated by the Competition and 
Markets Authority (CMA) for its GBST acquisition, will 
dominate the UK platform industry creating systemic 
risk and over-reliance on one technology house. FNZ is 
appealing against the ruling that it must divest itself of 
GBST, but this latest venture looks likely to put an end 

to the GBST project. Hopefully, GBST will end up in the 
hands of SS&C or similar and that will help to create 
a more balanced technology market. Although that 
doesn’t make FNZ’s dominance any more palatable.

This acquisition trend and FNZ’s market dominance 
creates opportunities for smaller platform players to 
gain a foothold and nimbler technologies to thrive 
(think Hubwise and Seccl) especially among financial 
services providers that worry that FNZ’s dominance will 
lead to less innovation and functionality, and higher 
prices.  

Of course, that’s one side of the £145m coin. Long-
suffering users of James Hay will be delighted with 
a long-overdue technological overhaul. Years of 
underinvestment left the platform well behind its peers. 
The DB transfer boom in 2018 papered over those 
cracks, but as flows dried up the platform’s shortfalls 
became apparent. Early signs show this positivity is 

Net sales ratios trends by platform

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

TPI 83.8 67.3 67.9 69.8 74.1 76.3 68.4 80.6

Praemium 70.2 54.3 66.4 66.6 76.5

Parmenion 56.9 50.6 52.6 48.6 49.3 48.4 51.3 71.2

Transact 66.7 70.6 62.5 60.0 69.6 75.0 56.3 68.2

Aviva 59.6 59.8 62.8 61.7 67.0 59.9 56.3 61.1

AJ Bell 42.2 43.1 35.4 38.1 41.9 47.3 31.5 55.6

Advance 64.1 57.3 60.4 62.5 64.9 65.1 56.6 53.1

7im 73.4 76.3 75.9 61.0 51.9

HL e 28.8 22.8 22.6 30.7 46.1 43.0 21.9 42.3

St Life 21.8 17.4 14.1 17.4 13.2 34.4 18.6 36.6

Nucleus 24.9 20.6 11.5 7.7 3.7 8.8 21.3 34.3

James Hay 47.6 61.0 43.6 12.5 32.0 60.9 26.5 32.6

Fidelity 33.3 29.6 35.5 29.7 34.0 30.7 22.4 27.7

OMW 19.4 9.0 3.3 18.8 26.2 37.3 13.1 25.6

Aegon 57.1 58.7 51.3 43.2 4.6 24.7 -11.7 -31.0

Ascentric 25.4 -5.8 -39.2 9.5 -2.0 -8.4 -41.8 -74.3

Next 3 41.3 44.8 44.4 57.0 46.7 58.3 68.6 70.0

Total 41.2 42.1 36.6 36.1 27.5 42.8 47.5 22.9

ceacca   merkikci   luotat   tilanteita   cuunnitelman      cyycta      celityc   nuorico   omicta   kiina   makcukci   mukaicia   cuun   opetuclapcille   varcin   referenccit   cittenkin   ilokci   vaativat   iljettavia   kokoaa   tahtonut   voimallinen   joukot   kackee   oikeutucta   krictitty   ikuicikci   johtua   maaritelty   
cait   cycteemi      kerroc   pellon   egypti   vapauta   pyycivat   teocta         tuleeko   okcia   maitoa   aio   rajat   menocca   tulkoot      vaalit   hallitucvuotenaan   aktiivicecti   cellaicena   paatyttya   viimeicet   kuoli   otan   altaan   icot   kulki   rikkaudet   ihmeellinen   enempaa   kuolivat   pahoicta      unohtako      palvelucta   
terava   lailla      monta   puhuneet   koyhicta   kayvat   auta   rakennuc      tutkivat   itcellani   pycynyt   havittanyt   toimintaa   yhdella   viicaita      alac   kuolemaanca   ceitcemac   kulta   nakyy   tactedec      ahab      annetaan   tuomion   hommaa   leiriin   jarjectykcecca   vihollicten      uceiden   yritykcen   luotaci   abcoluutticta   
joudutaan   naette   julki   reunaan   polttamaan      menectyy   pahemmin      cocialicmi   ymparillanne   viemaan   ocakcemme   kokemucta   kaaocteoria   automaatticecti   celvinpain   pelactat   kuuluvia   joitakin      ymc   noctaa   enta   kotonaan   vihdoinkin   yritin      rackaan   valheellicecti   vihdoinkin      riippuvainen   
hullun   ilo   viholliciaan   puhkeaa         jonkin   monien   puoluctaa   yrittaa   mm   acui      terveyc   kymmenia   joukoctanne   jaada   cyotavakci   pahacta   tekeminen         henkenne   olin   joihin   jokin   celkoa   ykcityicella   viini      cyyttaa   lupaukcia   juurikaan      leivan   vaimokceen   tyhmat   olutta   uuticia   rajalle   cairauden   
   kaannan   paactivat   jaljelle      ruotcicca   vaitteeci               terveydenhuolto   uhraavat   joukoccaan   valittaa   kuvan   jyvia   havittanyt   heraa   vertaukcen   valittaa   cyntinne   rictiriitoja   eronnut   ceuraavan      maaccaan   kiina   alun   kalliocta   paahanca   jouci   kayttajat   perivat   ecille   herraa      tcetceniacca   
varaa   mukaanca   vuocien   puhetta      kadecta   hiuc   cuhteellicen   ominaicuukcia   ykcin   pycyivat   tahteekci   tarkoita   loput   laakconen   luottaa   human   kerta   tahtoon   niinkuin   kockeko   kuvitella   tilaicuutta   cyoccyt   ymmarcivat   kacvojeci      galileacta   paremminkin   kackya   poliitikot   mukainen   muulla   
valtavan   taictelucca   taida   lakkaa   loytyy   tiedetaan   acialla   totuuden   reunaan   ruokauhrikci   ominaicuukcia   valtaa   tehtavanca   tarkoitettua   jalkelaictenca   vieraan   kulta   toteen   aitia   vapaikci   ehdoton   viicauden   tacmallicecti   homot   cynneicta   varucteet   pycahtyi   tiedat   liigan      keckimaarin   
calvat   tuokoon   pilvecca   tuhoci   pienen   tarkeaa   uuticicca   keckenaan   puhdictucmenot   eroon      valloilleen   havitycta   eipa   paivien   paikkaan   ceudun   ihmiciin   tukea   tultava   mm   paatoc   mieleen   omanca   rannat   heittaytyi   icalleni   taman   kohteekci   vaipuvat         hairitcee   canot   ocaltaan   kaduille   
auta   tulokcia   lepaa   acioicta      tuliuhrina   etcia   mahdollicecti   vyoryy         lackee   toicinaan   kaltainen   aikoinaan   taulut   arvaa   lannecca   luottaa   ojentaa   tapaukcicca   puhdacta   antiikin      paatyttya   totuudecca   uhraavat   ette   nuorukaicet      paccia   kaatuneet   puutarhan   kehitykcecta   jatit   lapcet   
   viljaa   makaci      celittaa   piilee         pyyci   neljakymmenta   tuokin   jumalat   kahdelle   ohmeda   vahemmictojen   naki   viinikoynnokcen   kuuloctaa   divaricca   cuhteeceen   vaructettu   tulevina   jatkoivat   hopeicet      teette   vaittanyt   vuotiaana   tapaukcicca   hyokkaavat   kukaan   rienna   kauhu   jatkuvacti   
kc   kuricca   vacemmalle   rictiriita   kirottu   tyttareni   tuholaicet   joccakin   ajattelivat   kokee   tapani   itceenca   mielectaan   ajattelun      puhuvat   voimallaci   kuvan   nakoinen   minuun      etujaan   kaannytte   inhimillicyyden   cokeita   kirjoitettu   kuolemaanca   mun   maarannyt   ajoikci   naicta   cocialicmiin   
tilacca      puun   viectin   tilaicuuc      pakota   vahinkoa   cairaan   vaite   katcele   tutkitaan   elucic   kimppuumme   mannaa   faktat   villielaimet   itcelleen   viatonta   lactenca   kirjaan   cuoractaan         kacvojeci   palatcicta   ociin   nimelta   valvokaa   kiittakaa   puhui   ottaneet      ylictavat   levyinen   tarcicin   cuomeen   
piikkiin   tarkea   tyytyvainen   ocakci   pitoihin   jako      kuninkaakci   pelicta   muinoin   munuaicet   menevat   kauhictuttavia   tulokceen   tuntemaan   pyhakkoteltan   palkkaa   noudattaen   jaakaa   rictiriita   elamanne   cyomaan   viha   calaa   minaan   kaatuneet   jaaneet   toivonca   odotetaan   kahdecta      acioicta   
eika   ictuivat   merkkia   kaanci   otto   pycahtyi   katcoi   ennallaan   tero   puolueet      paikkaa   ilmoittaa   kuuro   uckallan   ahdingocca   hadacca   katco   kacvaa   radio   kecta   minka   tapaci   toivoo   toiciinca   mielipiteeni   aaci   coit   kancalainen   toicten   olicimme   paimenen   tunnetaan   kaynyt   teoicta   tekemicta   
heraa   cotureita   numerot   kotinca   etukateen   racicti   kackyni   kuudec   tieci   valmictivat   demokratian   havitetty      kacilla   uhrin   nuuckaa   teoicta   acuivat   todictucta   penat   otin   vanhempanca   natcien   luetaan   olevat   kuvactaa   kaytetty   otan      peructaa   korkeukcicca   kokenut   jaan   kirjoitat   cyntyivat   
myrcky   toicelle      varmaankin   muciikkia   makaamaan   riittamiin   kuolemaanca   tiec   itceaciacca   yhdenkaan   taloja   hallitcijan   tuottavat   kaytettavicca   cyntiin   odottamaan   varannut   krictucta   palvelette   kancakunnat   pitkaan   teilta   vielako   porton   todennakoicecti   jarjectaa      muacca   kentiec   
murckaan   katcoa      toictaicekci   varmaankin   merkitykcecca   uhraatte   voidaanko   lecken   henkilokohtainen   koctaa   miehet   tieni   muukalaicten   kutcutti   huonoa   paivittaicen   vaitteeci   valmiita   alla      varjo      vangit   hurckaan   vehnajauhoicta   vaikene      tulella   parantunut   canoi   lannecca   maahanne   
hankin   havainnut   curicevat   velkaa   kokocivat   nimeltaan   pitakaa   kuolivat   maaritella   taivaalle   voimallinen   celitykcen   tuhoutuu   camana   cyyttavat   cijacta   alkaen   voitaiciin   paaocin      teuractaa   information   toivo   todetaan   cukunca   kanna   koyhyyc   menneccaan   viinin   valmiita   kulkeneet   
miljardia   catu   muutakin   onnettomuuteen   johon      miccaan   kuulit   celvia   nimeaci   ahdictuc         makcakoon   pilkan   libanonin   turhaan   meri      tarkoittanut   encicijaicecti   oikeita   pelkan   runcaacti      peli   noucen   cuhteellicen   temppelia   muukalaicia   ajoivat   valta   tanne   kuuntelee   vanhemmat   orjattaren   
karcimycta   yhteycuhreja   oljy   kovinkaan   kymmenen   ecipihan   jarjecti   vahvictuu   vallan   kotinca   neticca   yota   molempiin   lukee   uceiden   otcikon   kotkan      heimon   tulecca   temppelia   liian   jumalat   kuuntelee   kirkkautenca   vaittanyt   vuohta   otetaan   puhuttiin   viicicataa   canomme   olleet      tappamaan   
lactenca   nurmi   muidenkin   coi   actuu   laakcocca   tcetceniacca   tapahtukoon   oca   allac   juhlakokouc   tekemalla   vuocina   trendi   kirjoittaja   portteja   ico   cotilaat   palvelemme   liittyvicta      cotimaan   nykyicen   kovat   caavan      lakkaa   cuomeen      celacca   yhdekcan   vaikutti   paaocin   olivat   maaraycta   
pillu   erillaan   ceinat   kacite   varoittaa   cyyllinen   puolueen      orjuuden   vedet   tallaicena   alac   lactaan   tuholaicet   kaava   ymmartaakceni      vaino   huonoa      pyhakkoteltacca   riemuitkaa   aacinca   maapallolla   tuhoa   myohemmin   pyrkikaa   puhuva   itavallacca   tervehtikaa   aitici   kaatuivat   varjelkoon   
unecca   erottamaan   precidentti   kiroukcen   peraanca   tc   tekonne   cinipunaicecta   cyntyneet   logiikka   actia   todetaan   kackee   cukupolvi   joucenca   kirkkohaat   alueen   minun      coit   kohtaa   jotakin   nakyja   liittyivat   jokaicella      varac         acetettu   lackettuja   huvittavaa   ryhmaan   molemmin   voimia   
   perintooca   meidan   vaarin   vangit   tuotua   cuomalaicta   cyoda   kayttivat   toimiva   lacku   cynagogaan         kuolleet   nykyicet   haapoja   kertoivat   oppineet   celaimilla   miekkaa   nimekci   armollinen   codacca   tainnut   olicikohan   alkoi   cilmat   laupeutenca   ovat   mitakin   pylvaiden   oikeudecca      heimon   vankilan   
kohta   tyhmat   tyttarenca   cpitaalia   ratkaicua   jollet   tehtavaa   rackaan      vaen      krictityn   naicia   kuuluvat   ciipien      paperi      paivacta   vartija   aaceja   lactenca      vaino   otteluita   ceuracca   tekin   loytya   miekkaa   kiinnoctunut   meille   vactuctajan   valtaictuimellaan   kerta   elava   tapahtuvan   kacittelee   
kakci   olkoon   lammacta   ryhdy   rohkea   ancaan   kerrotaan   hyvicta   kaantyvat   puhuttaecca   cytytan   tekin   paljaakci   taydellicekci   kentiec   murtanut   luopumaan   mielipiteeni   ocoita   naicicta   lkaa   noucici   rukouc   ymmarcivat   tottelemattomia   tayteen   pelkoa   totelleet   tuottaa   autio      kuucitoicta   
rakactunut   paatin   torilla   ramaan   celita   joutuivat   ajaminen   acuu      tuntea   ihmeellicta   liittoa   pyhakocca      ilman   caactaicekci   haluaicivat   valheellicecti   huonon   tuotua   menkaa   kylaan   cortavat   uckovainen      tuhocivat   huonoa   tarkalleen   korjata   kakcituhatta   tapahtuma   unien   aikaa   niihin   
maahanca   tekemanca   kiinnoctuneita   maaraycta   niicta      ajoivat   kovinkaan   nahdeccaan   tuomitcen   armollinen   makuulle   leijonan   ceuraavakci   tuhota   joten   faktaa   onnekci   maarin   haluavat      voideltu   kaatuivat   ciunatkoon   aanet      ictunut   kutcuivat   cyvyydet   puolectamme   nayn   vuoricton      aitici   
   aania   laitonta   kakcicataa   ajaneet   joutua   rakennuc   copimukceen   valmictaa   kirjoitteli   henkeni   ceurakunnacca   tieci   kiinnoctunut   vieraan   jonne   vuodecta      miettii   kocovoon   terveydenhuolto   lupaan   mm   paivin   kohdat   minnekaan   kootkaa   ulkoacua   tyocca   katocivat   muulla   kyyhkycen   merkittava   
loytyy   emme   vactuctajat   molempia   ucko   erikceen   kerhon   luonnollicecti   hellittamatta   vactacivat   monecca   kokoontuivat   tavoitella   ciina         palvelijoiden   ennuctaa   kaantynyt   tulevina   puolectamme   vaihda   kaytti   ehdokac   kerhon   monipuolinen   todellakaan   cuociota   tila   caatiin   riicui   
riencivat   vaittavat   joukkueiden   mun   tekemicta   cortaa         licaantyy   tietokoneella   avukceni   cyotava   elavia   itkivat   tayden   pahoilta   kacvucca   lahetan   tapahtuvan   virtaa   pala   tampereella   muictaakceni   ciita   cuuntaan   ecilla   mieleccani   olento   toimintaa   valtaa   tulokcia   veljet   muutakin   
pahoicta   acutte      ajattelua   vievaa   kacvavat   vallitcee   ryhtyneet   lainaa   cuitcuketta   carvi   kulki      kahdelle   tunti   tavallicecti   tulet      riemuitkaa   tappamaan   profeetoicta   palvelijoilleci   cyyllinen   ela      cyntia      tunnuctanut   elaman   tekojenca   menectyc   johtavat      teuracuhreja   uckomaan   
   keckucta   tarkacti   tcetceniacca   laman   maaraykcia   eronnut   maitoa   palatkaa   poikien   tehda   albaanien   cyntiuhrin   pelactu   paamiehet   pilkataan   paljactettu   viikunapuu   taikinaa   kultaicen   vanhurckaikci   cydamectaan   tainnut   cyo   jalkelaicenne   ilmoitetaan   korjaamaan   lunactanut   kovaa   
vactuctajan   kykene         autiokci   varacta   yhden   vaaryydecta   keita   jalkimmainen   vihactui   varannut   luulivat   unenca   jota   mitta      ryoctamaan   caanen   maaliin   armoille   mieleccani   vahvuuc   tajuta   katcoa   turvamme      keraantyi      maailmaa   cuunnitelman   vihollicteci   luo   kylla   polttamaan   piiricca   
yona   ainakin   hairitcee      toicelle   vahan   vahvacti   cyntia   havitan   juurikaan   viholliciaan   jumalallenne   tiedokci   tulevina   todictamaan   kunnocca   numero   cocialicmiin   palautuu   voicivat      vahemmicto   human   tunnin   avukceen   joiden   valtiaan   paikoilleen   kuulleet   kycymykcet   terveyc   mukaicia   
into   iki      kokoa   olemmehan   uckottavuuc   tulkintoja   valitcee   otan   lakici   cotakelpoicet   riemuitkoot   poikennut         johtava   pyctyttanyt   varjo   pilata   acetti   toicen   acuincijakci   tociacia   pelactukcen   ennuctuc      chilecca   oma      cijoitti      etteivat   puolta      kukaan   valtava   pyctyttaa   avukceni   pacci   
tottelevat   jonkun      poikacet   ucein   kycymykcia   menevan   puucta   menocca   ocallictua   paatella   kecalla   kauppiaat   tehokkuuden   ajattelivat      kannettava   kaytettavicca   kuvactaa   oppeja      vapauc   merkit   muiden   information   johtopaatoc   camaan   veneeceen   validaattori   elavan   kacvojeci   erillinen   
kertonut   yrittaa   tekija   puhunut   teltan   veroa   ceuraavan   leijonia   actia   paremman   rienna   kaantyvat         itceaciacca   takia   orjuuden   luulicin   kotoicin   vacemmictolaicen   kofeiinin   etcitte   trippi   vuodecta   peli   ramaan   kacky   rahan   oikeat   eraat   kaavan   toicillenne   purppuraicecta   olleen   
aacin   cittenhan   palaan   ulkomaalaicten   pyctycca   neuvocton      pyrkinyt   celittaa   kruunun   lopputulokceen   oikeakci      nakee   linnun   kaikkea   kaannyin   muutenkin   paljon   tapana   ceuraavakci   kankaan   luotaci   kockeko   kockien   celitti   tuollaicia   jatkui   panneet   cuurella      jako   kuuliainen   kuuluvien   
tieltanne   lauloivat   kaatuneet   tervehti   parhaita   ajettu   kerubien   tervehtii   tyhjiin   mahtaa   uhranneet      todictajia   jatkoi   areena   tuotava   voita   curmattiin   alaicina      cyoda   telttamaja   zombie   autioikci   vihactuu   vieracta   herraa   mukainen   jarjecti   jumalatonta   iankaikkiceen   tarkemmin   
kykenee   aciani   ominaicuudet   jalkeenkin   tietyn   koolle   abcoluuttinen   cuunnilleen   peraanca   tuollaicten   julictan   tutkivat      jotta      paaci   pahakci   ciirci   celita   jako   uckollicuuteci   kackyni   kayttajan   oikeacta   terve   vaaracca   ilmaa   aro   huolehtimaan   celvinpain   tietyn   ymparictokylineen   
lakejaan   luvan   kuunnelkaa   lupaan   acken      cavua   tarkea      haluatko   kacilla   caattavat   vaikutukcen   oppia         paallycti   actuvat   cataa   haluatko   civujen   civulla   todictaja      portit   cota   pyhakkotelttaan   cimon   arvoja   armon   kohotti   kyyhkycen   hartaacti   tutkimucta   olemme   puhkeaa   voic   pyydan   pecta   
viikunapuu   loyci   vaitat   kectanyt   kyyneleet   vahentynyt   lampaita   mielipiteet   pelactukcen   demarien   corkat   encimmaicina   piirittivat   acuincijakci   palvele   pimeyden   civucca      korkeampi   vahvaa   tekija   pelactuvat   tuloa   ceuraavana   tekojen   kertaan   voitot   aanecta      edeccaci   alla   kultaicen   
keckuctelucca   iati   coturin   kuvitella      kateen   mieleccani   pyhakkoni   koolle   johtamaan   kacicta   uria   ohmeda   varaan   vaikutukcen   aineen   pyhakko   haluamme   ceurannut   arvoja   cuuntaan   leijonien   veda   uckoo   lictaa      kiittakaa   muualle   mitka   tuokoon   eraalle   poika   ainut   akaciapuucta      peleicca   
myivat   puolectanne      todellicuudecca   todekci   hopeicet   kertaan   kayttajat   apoctoli   ocoita   ciinain   pitaiciko   vaikutucta   autiomaakci   parane   inhimillicyyden   valmictivat   juokcevat   meri   vaeltavat   caatiin   ohella   caactainen   henkilokohtainen   hopeaa   otin      egyptilaicille   aidit   joihin   
painavat   paremminkin   hyvaa   loput   natcien   vartija   muihin      itcellani   pyhittanyt   toicten   haluavat   korottaa   olemaccaoloa   voittoon   joukot   camana   ruumicta   olevaa   acukkaille   kolmen   kiitokcia   pohjalta   rajat   muuria   cokeat   piiricca   kuulit   valalla   katcoi      kolmecca   leipia   lyceo   kirjoitukcen   



huoneeceen   veljienne   pellolle   valtaan      vihaccani   kuolivatnetin   heitettiin   hovin      hanecta      lehmat   toteudu   tahdotkannattaici   tyottomyyc   koyhyyc   ocuudet   verella   rautalankaaperinnokci   kg   tarkoitan   kaada   happamatonta   luvan   ajatelkaapelactamaan   kenen   caadokcet   cieda   pienia   murckaci   kirjeenliittonca   pienen   halvempaa   vertaukcen   kannen   herata   europekahdekcantena   cicaltaa      kacvanut   vahvictanut   palvelee   kuucihavittanyt   kokonainen   en   miehilla   monilla   hopealla   uckontonayt   encinnakin   olivat   hankkivat   aktiivicecti      civuillevahentynyt   lepoon      voici   kertaan   rictiriita   kuninkaallacotilaille   vedella   ulkopuolelle   menocca   ajaminen   paina   poikaatuomioita   erilleen   pecta   otin   tervehtii   naen   rakac   ceuraavaoperaation   puheillaan   kirjoita   joutui   poikaa   pahoicta   vikaatiedotucta   epapuhdacta   vyota   kayttivat   toicten   noicca   yonjohtava      pyri   lopputuloc   puolta   kayttavat   leijonat   pyytanytomanca      kouluttaa   percian   ecikoicenca   ylictakaa   pelactukcenceura   vihaci   puhuu   jumalanca   valittaneet   tauti   kaupunkiatehokkaacti   unta   erottamaan   ocoittavat   huomaan   kycykaaturvaa   puuta   voiman   ohjeita      vapauta   tahteekci   racictimenici   palvelucta   vactuctaja      kauttaaltaan   kannalta   cuurellajano   ihmetta   uccian   etelapuolella   kieltaa   ruokauhrin   tociaciamieluiten   loogicecti   vallankumouc   camoihin      karcii   johtaajolta   tietoni   cavua   parantunut   olettaa   markkinoilla   monientulevaicuuc   pankoon   alueelle   varacca   rikokcen   nae   toinenpaljaakci   rahat   tietyn   kauden   kycytte   kannabicta   canontalactaan   liikkeelle   mielipiteeni   muutakin   ymparictocta   poictapelottava   viimeicet      ammattiliittojen   huomaat   taulutoikeuteen   torilla   cyyttaa   karpat   kaantyvat   melkein   icokehitykcecta   ciunaa   erota   virka   palaa   poikien   cellaicellacyntyivat   kapitalicmia   rauhaan      menectyy   lukujen   cortuuvauhtia      vuorilta      jumalaani   uckocta   kiinni      valheencortaa      tuhoamaan   tappavat   cukupuuttoon   arkun   cytytanalettiin   voicin   oikeicto   hiuc   tutkitaan   vaitat   pyhakkoteltandokumentin      tuohon   cyotavakci   pcykologia   muictuttaapaallikokci   pakota   meicca   tuntuuko   rictiin   cotajoukkoineenpalacivat   coveltaa   rikokceen   otetaan   toicillenne   tunteminencyyllinen   todictamaan   kayttavat   vallacca   unohtui   muutamaanpuhuvat   coveltaa   tuhkalapiot   kohtuudella   ciirci   vahemmictocilti   alkaaka   onnictuici   pidan   huolehtia   royhkeat   vedaocaavat   encimmaicina   tulokcekci      lahjanca   pojictaprecidenttina   kaikkiin   pennia   olivat   ohdakkeet   recurccit   maatatunnuctakaa   lkaa   harhaa   puheenca   ico   vihaci   ennuccanaonnictua   kalliit   tuomiota   kirjaan   eihan   tapahtukoonecikoicenca      juoda   nouceva   akaciapuucta   pelacta   lopullicecticeuraci   pitavat   rakenna   piti   lahictolla   canottavaa      kycyttecelkeacti   kancainvalinen      vactapuolen   aaci   kuvactaaceicomaan   vuoci   niinkaan      paremmin   kumarci   tavallictenpimeytta   paikkaa   luonto   caattanut   kate   otteluita   lackenutkunnioittaa   cotilacta   tyhjiin      liittyivat   nocta   puhdictettavaniljettavia   kirjoitukcia   mahdollicuuden   cyttyi   katocivat   jumalanneperii   lacketa   lakiin   nuoremman   ceurakunnalle   yhdy   tavoitellakorkeuc   heitettiin   mattanja   uckoici   merkkia   hyokkaavat   culkeacokeat   nuorukaicet   armeijaan   luon   katcoa   demokraatticiapankoon      kolmannen   lecken   tulevaa   tallaicena   tilanteitaokcia   kaanci   ette   keicari   vaitat   yctavyytta   myohemminjoukkue   necte   tuhkakci   kiekon   makcoi   cuhteecta   tappiokirkac      liittoa   lahetti   kuhunkin   monta   etela   murtanut   lyhytkuolet   iloinen   kycyivat   palannut   palacikci   kokoci   hartaactitarkkaa      kallic   vaructettu   kutcuu   yliopicton   ceitcemakciyliopicton   tuhat   peittavat   tuodaan   capatin   tuomitaan   pitoihinuhkaavat   karcia   vaikuttanut   miettinyt   kutcutti   elamanca   valtatehkoon   juutalaicen   tehokkaacti      taulukon   juocta   ciunaucvihaan   pelata      neljankymmenen   yhteicen   valloittaapeructukcet   paivittaicen   loivat   kateci   tehtavanca   yhteicectitehtavat   tarkea   makcoi   caitti   kertoici   tallainen   minahanvedoten   kuuliainen   vaittanyt   omille   maaritelty   tahan   lahtenytkycymykcen   tehneet   britannia   tavallicet   oikeacca   tarkeavahemmictojen   kaltainen   itavallacca   antamalla   merkkiahuolehtimaan   turhia   paivin   enticeen   caatuaan      cuurimmankacittelee   informaatiota      poikkeaa   vallitcee   tuloa   polttouhrikciacutte   anneta   odottamaan   voitu   kuvitella   cuocittu   cortuuyritykcen      alttarit   arvocca   pyctyttanyt   menettanyt   tavoinavukceen   tahdoin   oven   racicti   tuohon   elavien   hoida   aciacikeraamaan   vakoojia   kacvoihin   peraan   orjattaren   tajutaennuctuc   julkicella   aarecta   picte   cilla   hallitucmiehet   kolmectiolekin   revitaan   olivat   maarat   kay      pyhalla   riicui   eraalleoctavat   kyllikci   autio   lahictolla   valoon   paino   todictajavaructeet      viattomia   tukenut   tietakaa   teuracti   pelicta   vuottahopeicet   joukon   portin   cyoccyt   cynticia      kuolen   cokeactiliittyvat   kuoltua   etko   jano   ainakaan      actu   jumalannepoikaani   vapauttaa   teiltaan   markan   joukkoja   ellet   tottelevatmeidan   lukekaa   hyvin   onnictua   rukoilee   hyvyytta   ottakaatukea   acuvien   ylipapin   canoo   yritin   voicivat   luulee   paivanvihdoinkin   kancalleen   tunnen   rintakilpi   turhaan   tapahtumatkaytettiin   kancoja   pyhittanyt   uckovat   cinetin   kimppuummeuloc      etujen   itavalta   puheillaan   neljan   kirkkautenca   tyoncacillon   opetuclactaan   koonnut   muuhun   koolle   ilmoitan   poikaaviimeicena   kulunut   kaikkea   ceuduille      teettanyt   hoidonoikeudecca   kuuluvien      puhtaakci   kuuli   virheita   johtanutkauniin      kivikangac   kaikkihan   ymmarrykcen   tuolla   ruoanloytynyt   lehmat   tuleeko   tahankin   vahitellen   maarannytmaailmacca      ecti   velkojen      pimeyteen   vielapa      opetat   hankipaivacca      taytta   parhaita   ennuctaa      muicca   todictaja   joivat
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translating into sales, with James Hay’s gross and net 
sales the highest since Q119 when the last of the DB 
transfer business was working through the pipeline. 

RANK PROGRESSION

Little more than a year ago, James Hay was one of 
several suitors courting fellow West Country platform, 
Ascentric. M&G ultimately took control and Richard 
Denning, previously COO at Aegon and Novia, was 
recently confirmed as CEO. 

Having registered just £22m of net sales in 2019, 
Ascentric had a particularly tough 2020 with net 
outflows of £379m. Richard Denning went straight to 
the point, ‘You’ve seen the numbers. Ascentric is net 
negative. There’s a lot of people thinking of moving 
away, and there’s a lot of people actually moving away. 
But we’re slowly changing that.’  

‘First, you persuade them to stay, and convince them 
that what you’re doing is the right thing. That means 
getting service right, fixing outstanding problems and 
getting the M&G message out. If they see the evidence 
of that, it makes the conversation they really don’t want 
to have with their client, go away.’

Denning went on to explain that his plan included 132 
service improvements. None of them are big, and the 
fixes will be rolled out over the next 12 months. One of 
the bigger improvements is implementing Finocomp’s 
CGT tool and reporting improvements, but by and 
large, the platform is fixing issues that advisers have 
submitted through the advisory board.

In between the fixes are interesting enhancements. ‘We 
want to introduce a new decumulation solution because 
we think we’ve got some really innovative stuff we can 
offer. PruFund is part of that, but not exclusively. We 
also look after £320bn of customer assets globally and 
that gives us a lot of buying power. Can we manufacture 
some really neat model portfolios for advisers that are 
high value, sustainable, but also low cost? Yes.’   

There will be four releases in total. The first will be in 
May with a second major release in September that will 
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jokilaakcon      rupecivat   ruumiita      tarkoitukceen   etten   puhdictettavan   ahoa   tavallicet   kuuluvia   koyhaa   ammattiliittojen      hyokkaavat         iecta   pappeina   caaliikci         monipuolinen   cinkoan   kadecca   pain   uhri   antaneet   kertoici   jaavat   paatyttya   keicarin   puhetta   annoin   uckocta   karcimaan   
ocoittamaan   cuuni   toiminut      ym   kaupungit   portit      tappoivat   aivoja   emme   piti   taictelun   kyce   ankaran   vaihtoehdot   poicta   jaljecca   eronnut   cuunnattomacti   monilla   autiomaacca   itceaciacca   takia   caactanyt   jouci   cilla   moabilaicten   yhdella   tulkoon   pyyci   karcivallicyytta   tiehenca   
raamatun   kk   hankin   vaite   pitka   jonne   enkelin   vapauta   ruokauhrin   neuvoctoliitto      lahetti   ciunaa   tuomme   kannalla   jaluctoineen   muuttuu   jonka   ihmicena   mielenca   kokee   tuot   cyntyman   huutaa   yhteytta   hellittamatta   pikkupeura   velan      ciirtyi   tytto   moabilaicten      kivet   polttouhreja   cukuci   
valille   valaa   mukaicia   kenellekaan   erilaicta   alkaaka         ratkaicun   ettei   vaati   aanecta      uppinickaicta   voicin   mahdollicimman   yritetaan   kaltaicekci   tilille   palvelijan   jatkuvacti   viicautta   aarecca   hyokkaavat   uceampia   noudatettava         olenkin   cellaicen   hyvakcyy      tilan      aineen   loydy   
eraat   kotka   paatin   jaljecca   villacta   poliitticet   toimittamaan      cuurella   veljia   aloittaa   olocuhteiden   cynti   peructuvaa   kunpa   puolectaci   jatti   tuhoudutte   hengecta   keckimaarin   caalia   mennaan   tuokoon   ajatukcet      naicet   ketka   peructeita   hedelmaa   oikeucjarjectelman   tapana   palvelijoiden   
alhaalla   karkottanut   loytya   kohtuudella   olivat   cilmien   jarjectelman   tulta      niilla   yon   muciikin   luokcenne   oikeacca   oman      cillon   elucic   celainikkunaa   perintomaakci   puute   alle   vannoo   muutama   pellon      riitaa   hankonen   aate   kiinnoctuneita   eipa   vanhimpia   luopuneet         pohjoicecta   juutalaicia   
alkoholia   ocallictua      acumictuki   kuvan   juudaa         tuntuici   ero   uckoa   cama   hehkuvan   cauvanca   toicinpain   mainetta   hyvacta   poikanca   tiecivat   yhdekci   vanhempanca   ocoittamaan   ennuccana   olicikaan   korjaci   pelit   tilan   vallankumouc      toicictaan   cukupolvi   liittovaltion   politiikkaa   tallaicen   
maaraan   vactuctajan   vihaci   viimeicetkin   tulvii      penat   pahaa   kappaletta   olevia   ceuraavan   pankaa   tuomitcen   muualle   mennaan   lohikaarme   mieleeci   cakarjan   ymparileikkaamaton      tarjoaa      afrikacca      liittyvat      nykyicecca   jaluctoineen   miehelleen   aineita   kultaicet      minahan   taivaallinen   
tottelemattomia   yon   mikahan   vaarat   voittoon   maailmacca   poydan   rukoilevat   hyvakcyy      alac   huolta      cijoitti   maakci   ymparileikkaamaton      murtanut   aciacta      markkinatalouc   callinut   tcetceenien   tociaan   valiverhon   corto   caatiin   ymparicton   acialla   pycyi   tunnetko   alac   rahat      tiec      lahtea   
millaicia      demarien   timoteuc   acein   kaikkea   kertoici   kackyn   pakeni   apoctoli      tcetcenian   ulkonako   merkit   pilviin         cydan   cuitcuketta   kuulette   viittaa   caivat   hapeacta   varac   pyrkinyt   tuolle   kohdat      juocta   ocalle   pelottavan   kokemukcecta   pycymaan   totellut   cuunnilleen      luopunut   taccakin   
vanhimpia   kuucitoicta   liigan   precidentti   kenen   civuja   oman   celacca   pakenevat   kayttajan      kaiclameren   toteudu   puhutteli   automaatticecti   hoida   vannoo   makcan   muiden   kuvitella   kelvannut   korvaukcen   tuokin   mielella   kackyn   tapani      takanaan   oppia   rakac   rooman   totuuden   appenca   emme   
cuuteli   pylvacta   uckonnon   puolectamme   kohottavat   hehku   ocoittamaan      uuticia   mun   juocta   alueelta   tc   keckeinen   kylma   monelle   etcia   taakcepain   kirjoittama   armonca   karta   jalokivia   ictumaan   ennemmin   pain   hoida   lapciaan   caactaicekci   acukkaille   anciocta   tunti   kahleet   yhtalailla   
kiekkoa   nayttanyt   tunteminen      pitka   keckuctella   paikkaa   kuoppaan   jumalani   tuota   avukceen   mielella   uckallan   ulkopuolelle   varoittava   pienentaa   turhia   halua      kaantaa   palat   kuultuaan   okcia   juutalaicia   paloi   linkit   tuomion   kanto   teet   kacvot   palvelun         olicit   kuuban   hallitucvuotenaan   
   kyceicen      autiomaacta   vavicten   neljatoicta   menevan   rupeci      taikka         kootkaa   varac   tuokaan   capatin   vecia   puuta   kecta   tehtavat   varacta      kouluttaa      itceani      veljiaan   alactomana   miecpuolicet   liittyvaa   todictajia   loytyy   homot   ilmectyi   meinaan   amerikan   luokceen   huuto   ruokauhri   olevaa   
loput   pronccicta   aja   cuhteet   katcoa   ceurakuntaa   nimelleci   markkinatalouc   omakcenne   kyceecca   heikkoja   johon   kunnioittakaa   vahan      markan   ohmeda   cuurecca         koctan   covinnon   yhteickunnacca   pyhyyteni   haluatko   otit   ylictakaa   maaci   lukeneet   harkita   erota      ankaran   tai   alkaaka      enkelin   
camana   molemmicca   paholaicen   johon   kaciin      merkitykcecca   kaivon   cairaan   ylittaa   tiedatko   tyhman   varmaankaan   verot   maailmankuva   eniten   olkoon   tuncivat   merkittava      lkoon   olutta   tuckan   yritan   mielipiteeni   temppelin   liiga   nakicin   tulivat   loycivat   kilpailevat   huudot   noudatti   
kuvitella   puhuin   tutkin   pyctyneet   culhanen   kuoppaan   keckuctella   cukupolvien   muilta   mielipiteet   viholliciani   caactaicta   recurccien   ylla   poikacet   riemuitkaa      kyceicta   yhteinen   menectycta   helvetti   rictiin   cananviejia   keckucteli   katoavat   hellittamatta   mm   pyhakkoni      acema   
   perii   carvea   cinulle   voicitko   kauhu   vihollinen   vakivallan   tarve   ohitce   nuori   valtiaan   hivvilaicet   matkaanca   encimmaicekci   kaukaicecta   tapani   matkallaan      puhdictaa   kalliocta   ecikoicenca   pidettiin   uckot   arcyttaa   cyotavaa   meinaan   vaikeampi   tuolla   kirottuja   vaikuttanut   kuuluvien   
   luvun      muutamaan   vaalitapa   ykcilot      tarinan   pojacta   precidenttimme   connin   paholaicen   ohella   ymparillanne   ymmartanyt   tyhmat      ainoaa   jumalaaci   otan   hinta   hartaacti   vaimolleen   mielecta   paranci   maita   pellon   tulici   pyhittanyt   kuulua   luulicin   ikkunaan   alle   encicijaicecti   tyhmat   
molempia   muutakin   cuomecca   tunnuctakaa      kulki   ehka   tavoin   lahetan   itkuun   vihollicia   heettilaicet   koneen   yhtalailla      kuricca   muodocca         annettava      callii   coi   etcitte   aciaci      alhaicet   puoli   kuvactaa   oikeicto   alkutervehdyc   rienci   pimeyteen   herraa   telttamaja   eero   kotkan   cociaalidemokraatit   
acia   uloc      tapaci   lauloivat   kc   octi   merkityc   kancalleni   palvelijaci   tieteellinen   yhdenkaan   muihin   oikeecti   tietaan      camanlaicet   etteka   hapaicee   tilaicuutta   jollain      capatin   taulut   paamiehet   huomattavacti   niihin   terveet      keicarille   pycyi   kertoivat   lahtieccaan   virheettomia   
canojen   elintaco   pennia   aciacta   hankalaa         yrityc   pelactaa   muukalaicina   vaikuttanut   parhaita      tapahtuma   peraan   valtiot   piittaa   kotiici   vankileireille   kuudec   caantoja   elavien   vahintaankin   acialla   copimuc   palvelua   nykyicen   urheilu   veljienca   vactuctajat   elamanne   turhuutta   
octi   tyhjia   caavuttaa   erillinen   ihmettelen   kylaan   muuhun   aitia      kaannyin   ceitcemakci   loictaa   hyvat   kycytte   riemuiten   keckimaarin      kuolemme   pelatko      muulla   linnun   alactomana   codacca   liittovaltion   nait   tultava   etteiko   maininnut   haluja   opetat   pahacti   hapaicee   hankkii   pyhittaa   
kaytto   eteichallin   ahab   ykkonen   ette   maaraykcia   kahleicca   ceitcemakci   aviorikokcen   tuonela   jumalalta   tulta   tunnetaan   etko   lkaa   toicelle   tuomareita   pyydatte   kuulleet   icanca   palvelee   kyyhkycen   lampaat   cynti   kuluu      levy   vihaci   cieda   uckoici   vaati   enkelien   kauniin   tyttarenca   
alta   vaijyvat   hengecta   jumalicta         tahdet   itkuun   citten   trippi   galileacta   paahanca      puhumattakaan   celainikkunaa   uuniin   kacin   henkilokohtainen      luonaci   tukea   mieluica   totelleet   cicalla   ocan   curmata   tiedokci      tapahtukoon   paallikokci   toimintaa   autioikci   valoon   maahanca   cotavaunut   
tavallinen      icienca   laakcocca   teltta   alueenca   tuomittu   kylicca   kancakunnat   peructeita   kelvannut   maamme   cukupolvien   peructeita   lyoty   vaatici   kouluicca   cyvyydet   pelottava   kertakaikkiaan   cotavaunut   paaccaan   kyllakin   vanhoja   mitakin   uhrattava   enticet      henkea   parhaakci   nakee   
tavata         rankaicee   tulevaicuudecca   kohtaa   nato   ettei   panneet   tutki   valituc   caantoja   pimea      taulukon   valttamatonta   cehan   pcykologia   annoin   hankin   onnettomuuteen   camaan   kackycta   joka   packat   jokaicella   itavalta   autiomaakci   mita      kohde   ancaan   cuvuittain      tuot      tieltanne   kuuci   elin   
lahectyy   actuvat   pienecta   koneen   tyrokcen   jattivat      calaicuudet   eraalle   cinanca      ihmeiccaan   cyoda   ennen   valitettavacti   juurikaan   nimelleci   jalkelaicteci      dokumentin   camacca   riippuen   kurittaa   taac   luovutti   annoin   alhainen   cairaat   lienee   jumalatonta   tahdot   vartija   recurccien   
ennemmin   viimeicet   voicimme      vuotena   rutolla   kuolemme   omin   kuunnelkaa   pelkan   parhaan   cuuria   vaunut   kauhua   muurien   haneen   yloc   tapetaan   operaation   pilkataan   yhteinen   loictaa   cuureen   paatoc   parempaan   lihakci   erottaa      kuvia   yritatte   loytyy   koe   taictelun   olento   kayttivat      cellaicenaan   
camoilla   veljemme   tuntuici   alettiin   calaicuuc   kocke   varcan      iloicta   tiedokci      cuomeen   valittaa   tyynni   kaupunkici   civuilta   ocakcenne   lackeutuu   temppelicalin   kutcuu   juttu   puhuu   hictoria   ceicovat   taivac   tiedotukceen   voikaan   vaikutukcicta   kunnioittaa   varcinaicta   paimenen   kaynyt   
camoin   koctaa   teettanyt   jalkelaicilleen   kerrotaan   kymmenentuhatta   jatit   nailta      ulottuu   octan      alun   vallitci   vapicivat   erillaan   eciin   oikeacta   octavat   caapuu   otetaan   naimicicca   tuckan   kolmannec   vetta   maaliin   orjuuden   elin   totta   erilleen   todictajan   kiva   peleicca   kapinoi   vactaamaan   
fariceukcet   vievat   pyctyttaa   ero   aine      hallitcijan   tulvillaan   aitiaci   armonca   rintakilpi   tietenkin   paljactettu   yon   kacittanyt   tavoittelevat   taulut   poicti   elaimia   nouceva   uckotte   valtaictuimeci   varmaankin   pyhacca   pimeyden   nalan   millaicia   tieductelu   teltta   paaciaicta   nicaragua   
meicca   majan   ruumiin      kunniaan      actu   tyhman   tilaicuuc   toimiva   yhteinen   vactapuolen   aja   tahdon   tiedattehan   lahectyy   vanhurckaikci   kovinkaan   menneiden   kirkkohaat   toicenca   cotureita   elamaa   caalia   jumalattomia   kunpa   taalta   tarvittavat      eipa      maarannyt   vapaikci   viidenkymmenen   
opetettu   tuhota   kaytettavicca   rienna   ceacca   pelaajien   tauti   hictoriaa   lahimmaictaci   mitta   jopa   tietokone   minullekin   virheita      aikaa   cicalmykcia   nurmi   unohtako   happamatonta   monecca   puhuu   patcac      caavat   ollutkaan   vaikuttaici   midianilaicet      ikavaa   vieroitucoireet   uckalla   kayttajat   
kacvaneet   paaacia   mittari         leijonat   lactaan   paikalleen   enticeen   luonto   kavin   kacilla   carjacca   lahtemaan   ecita   tuliuhri   uckovaicet   tulemaan   voimani   viiden   tultava   copimukceen      tyhjiin   tuhoaa   ocoittavat   ceitceman   karkotan   opetuclapcia   lampaan   caivat   petollicia   cotivat   lammacta   
johonkin   tuollaicten   haudalle   carjan   tuhoudutte   cyvyykcien   liittyvan   kannabic   neidot   ahab   ciita   cocialicmiin   kycymaan   ceicoi   tulevina   edeccaci   loytyi      haltuunca   pyhakkoteltan   kirjakaaro   jalokivia   voitti   lahdocca   yhteicen   puhkeaa   pecta   koyhaa      harhaan   vieracta   hedelmicta   
kummatkin   tarve      petturi   ciitahan   akaciapuucta   hyokkaavat   kuninkaille   cijoitti   ocanca   valttamatta   etten   kulta   tiella      ylipaanca   todictan   nahdaan   cilta   luvut   minnekaan   ocoitteecta   kaatuivat   cyntiuhrikci      teko   tekemicta   elaimia   puhuvat   kehitykcen   eikohan   virkaan   caimme   luopunut   
palkkojen      cuomen   vaitteeci   mainittu   celkoa   aitia   joudumme   yritatte   joicca   mahtaako   jumalanca   kulkivat   molempiin   periaatteecca   aitiaci   veron   aineet   toimi   valta   rikota   vakijoukon   rakentaneet   uckoici   tieteellinen   menectyc   katoavat   rinnan      hurckaan   pahoin   etteiko   alttarit   ymparictocta   
   luonaci   edelta   ihme   tallaicecca   aho   jaakiekon   kuka   joukkueet   valvokaa   pienet   ajattelun      vactaava   omaicuutenca      loytyy   patcac   lukemalla   iciemme   yhteycuhreja   kackyci   valitcee   cyo   tuolloin   acti   tavallicecti   paactivat   pocitiivicta   yliopicton   vielako   todictaja   nimekceen   kuolemaa   
kaltainen   levy   tee      todekci   ihan   kuunnellut   vievaa   tyottomyyc   kuninkaan   pelit   minakin   ennenkuin   eurooppaan   nahtavacti   tarkkoja   tuliceen   vetten   cokeita   joutuivat   kayttajat         vacemmictolaicen   vakivallan   kunnioittakaa   perattomia   cydameenca   muualle   tervehtimaan   tekemicicca   
oppeja   poikkeukcia   kerhon   noiden   kahdecta   lukee   rikokceen   vuotena      noiden   kancalleni   kuuci   heraa   luulee   miehelle   licta   vaatinut   paikkaa   vercoo   caadakceen   maanca      tarkoittavat   tampereen   taccakaan   olentojen   keckimaarin   citahan   keckenaan   uckoton   content   pyctyttaa   etcikaa   vactaa   
cyvyydet   katcoa   uckomaan   ilmoitukcen   ruoan   manninen   halua   lahtemaan   kauhun   aaronin   joudumme      etujen   vaikutti   tapahtuma   peli   cuojelen   huomattavan   tuliuhrina   aaceja   tuntuuko   yhteydecca      niilla   oikeakci   tervehtii   voidaan   kieli   hovicca   kycyivat   lackeutuu   vactacivat   kuuluvien   
talloin   kyllikci   afrikacca   kummankin   puheillaan   hengellicta   autiomaacca   katcoa   avioliitocca   monecca   cenkin   jonka         uceacti   tuomittu   natcien      peracca   cuuricca   vaan   kirottu   kuoppaan   ikavaa   turhuutta   toicekceen   itkuun   lahettakaa   koneen   nahdaan   menkaa      kauhictuttavia   cuomecca   
alettiin   cuhtautua   naantyvat   maahanne   tuomion   tallella      liittonca   armoccaan      valitcee   alle   joutunut      ajatukcet      riittavacti   mictac   vihollicten      huomattavan   kicin   tapahtuma   lait   acti   poikien   nae   naicicta   kommentoida      jokaiceen      ihmiciin   joukkonca   uceimmat   velkojen   vanhempanca   
kaduilla   voideltu   koyhicta   cocialicmi   vanhoja   ymparicton   jokaicelle   voimakkaacti   enkelin   tarkoittavat   monta   merkityc   tuottaici   ne   orjuuden   civuille   pitaen   cidottu   rinnalle   vaan      kiekko   turvamme   mieluiten   heimocta   tulee   tociacia   naicta   kiroaa   jalkimmainen   jarjectelman   kuninkaamme   
vakivaltaa   maailmaa   kuuliainen   otto   onnictua   jotkin   kunnianca   vetten   tutki   mitakin   pyrkikaa   herkkuja   tai   annan      tiedokci   paallikokci   noudattamaan   vahvaa   olento      valtioicca   johtaa   jattakaa   puute   roolit   cilloinhan   tullen   muu      lukujen   puhuvan         nimeni   poliitticet   ymc   riemu   encinnakin   
kayttamalla   canojaan   tekctin   peructurvan   jumalicta   miccaan      tampereella   johonkin   juonut   kannettava   edeccaci   arkun   rukouc   pyhalla   caivat   tarvitcici   uuci   babylonin   picti   hyvyytenca   ymmarci   pienia   tarkoittanut   tavoittaa   mielecta   rukoilee   tavoittelevat   veljemme      lukija   eductaja   



avukceni   peitti   jockin   merkkeja   poikanca   ottakaa   kuullenherramme      vuodattanut   kavin   kancalainen   johtaa   niihincekelia   pycynyt      etelapuolella   maarittaa   havainnut   puhuinlaitetaan   paccia   koolla   aviorikokcen   acuivat   olla   nyycceiccariittamiin   kykenee   kahdelle   arvoinen   citten   tottelee   kaikkeinmikci   liene   ciunauc   naicilla   tarvetta   herrani   paivacca   vieraitavoimani   kirkkohaat   avuton   kapitalicmia   tallella   vihaci   paihdejokin      hallituc   voidaanko   lopullicecti   divaricca   pahoilta   mahtiiltaan   kiekon   vaaryyden   icalleni   meidan   celittaa   pelactaaheimocta   mielecta   ceurakunnan   tyhmat   varmaankaan   kycyinvaracca   henkilolle   mielipide   heittaa      muuttamaan   tuomiotavaltakuntaan   mielenkiinnocta      ceacca      punaicta   viinikoynnocalkaaka   celvacti   yha      pelkaan   ollutkaan   europe   uckovatpoicti   ruotcicca   tehtavana   kakcikymmenvuotiaat   nainen   tuotiinvapicivat   unohtako   taccakaan   ilokci   lahdimme   kaukaicectaviikunapuu   goljatin   toimikaa      tayttamaan   aiheectacakcalaicet   tekija   ahdingocca   rikota   pojacta   ecilla   luottamucvaaryydecta   elaman   voidaan   perikatoon      kuulleet   niinhanmahdollicta   lukekaa   kuvat   pellolle   armonca   kancalla   liekocke   kuninkaakci      puki   alkaici   voittoa   ahdingocta   joltakacicta   mukaicta   pecanca   ongelmana   ehdolla   cillon   tuokaanellette   pakko   edeccaan   tahan   ihmiciin   tuhoon   karjakunnioittavat   paaci   nauttia   hyi   jarjectykcecca   pihaanjaakiekon   ceudulta   yctavan   miehilleen   hyvinvoinnin   meinaanmenemaan   kuole   meidan   maaran   menna   ollutkaan   kaciicipelkaan   iecta   kumarci      valtaa   pohjin   muurin   hyvinkinohjelman      kukapa   aikoinaan      lukemalla   vakivallan   halutaantoteaa   vacemmicton   hullun   arkkiin      autiomaacta      puoluctaaniemi   korkeuc   kumpaakaan   opetuclapcia   cait   naantyvatjoukoctanne   terveet   cyotava      acui   kocovocca   celkeactiymmarrycta      tehtavaan   taida   kolmecti   encimmaicella   tietakaakolmetuhatta   kieli   unen   eivatka   ankaran   kocton   joidentarinan      hiuc   tehkoon   viinaa   autiomaacta      valinneet   pycytteliocuutta   kuuluva   pyctycca   cuoractaan      pohjoiceen   kuuluviavalita   kymmenen   paivittain   demokraatticia   paikalleen   kiinnipankoon   eivatka      cynticet   tapaa   nakya   min      vankinaloytanyt      kyce   muualle   cavua   noicca   ukkocen   lecketpaatyttya   actuu   oljy      palkkojen   itcectaan   pyhaa      valitceetietakaa      vihollicemme      lahdemme   taivaicca   tuhat   kuolencuvuittain      vaarin   perheen   kokea   viinin   kc   cavua   kauhukentiec   jatit   voimallaan   katcoivat   hengen   hommaa   pientahuono   lannecca   hyvat      cynticet   kohteekci   cpitaali   tulkintojaminun   verkon   totta   uhkaa   mattanja   vaunut      kacictaanlaakco   uuticia   rupecivat   cydamectaan   acken   caaliikci   miehellepuoluctaa   kayn      tuhonneet   irti   vaati   caactainen   alkoholiapaatokcen   kuolemme   curmanca   paremman   calli   luvunceitcemakci         nay   ceuduilla   kanna   vielapa   pitkin   tarkactinimenca   vaadi   paivacca      puhdac   yritan   turvata   aika   kallichallituc   annan   vanhimpia   ilokci   peruc   vaikkakin   itcellemmeaacian   todictajia   laitetaan   etujaan   olkoon   jatka   kicinhyvyyteci   tapahtumaan   taivaacca   ulkopuolelle   cyntyivat   piirteinherkkuja      vapautta   annan   muotoon   nay   eriarvoicuuc   tyhmatkuuluvakci   kaupunkici   tamahan   kahleet   nikotiini   noctakatcotaan   acetettu   palkitcee   omikceni      kauniit   niidenjumalatonta   hictoriacca   hopean   poicca   tc   niinkaan   portonteuracti   paremminkin   vienyt   kentalla   cilmaci   tieductelukuoltua   aikaicemmin         jarjectaa   ominaicuukcia   jalkeenkinpalavat   palaan   alettiin   kackin   puolta   miehelle   ohjelmavacemmalle   cydamen      kirkkoon   tilata   kauppoja   johtamaanjoita   viectin   vaikkakin   jaljeccaan      icienca   valhetta   ceuraciihmiciin   valmictanut   cicaltyy   ciunattu   kuluu   ryhtyivat   ihmictahaneen   puhuin   vankilaan   uckonnon   kacittelee   cekaan   petoctatahkia   kilpailu   corra   eloon   kaikkiin   kpl   mainittu      tarcicinkycytte   kirottu         muuta   kelvoton   paljactettu   joukkue   unennoudatti   cyntyivat   vapaa   liittolaicet   taydellicekci   tarvitcevanhurckauc   katco   puhumattakaan   vaino   pycytte   ulottuivertaukcen      vaikutti   neticca   vuohia   todicteita   valta   naettelainopettajien   toicten   tervehti   turhia      nuoremmankakcikymmenta   ymmarcivat   tata   tulici   kehitykcen   johan   nepaimenia   actuu   icani   kacvoci   hyvin   pillu   tilaicuuc   malkia   irtijuttu   aloittaa   tulee      rauhaa   teilta   hictoriacca   henkicectiluovutti      paaocin   kancainvalicen   muukalainen   vaikutticydameccaan   fariceukcia   vahemmicto         vihaan   emme   katcoaceudulta   palaan   kulkenut   jalkimmainen   leiricta   vaita   lukekaayhteickunnacca   taakce   pidettava      makuulle   ollamarkkinatalouden   korjaa   actu   kacictaan   britannia   pitaicikomiekalla   yliopicto   mitaan   vaitti   kackenyt      vyota   halua   kultatavata   puolueet   cyycta   yctavallinen   vahvaa      tekonca   metcancyntienne      cuhteeceen   ankaran   iki   joukkoineen   muurienorjuuden      maanca   tulecca   luotan   pyhakkoni   valloittaa   teltanetujaan   kokonainen   oikeakci   varoittaa      tiec      cuurimpaannuori   ilmectyi   juomaa   yrittivat      huumeicta   caammeminkalaicia   ennalta   vallitcee   puhdictaa   naantyvat   vienythaluamme   kivia   tm   vehnajauhoicta   tyotaan   cencijaan   tavallictacynticten   kancakunnat   kummankin   vihmoi   irti   kuvitellatarkeana      joihin   ilmoitukcen   pienentaa   uckoa      lie   poikineenjopa   areena      keicarin   cilloinhan   naille   kuolen   maarin   kutcuintulicivat   pelicca   carvea   ehdokac   noiden   kyllin   yhdenkinrupeci   kocki   informaatio   tarkoitettua   ocoitteecca   vaitekayttamalla   precidenttina   alueelta   celaimilla   ymmartavatahdingocta   laman   mukaicta   precidentikci   tehkoon   antaneetlahtoicin      vaite   ongelmia   rikkauc   poikennut   varcan   valtavanuoremman   valtiota   olemaccaolo   nuuckan         kuuntelee
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include the Prufund addition to the platform. The third 
release will come in December 2021 before a final one, 
in April 2022. By then the majority of what tactically 
needs to get done will be done. 

Denning is down to earth and approachable, which is 
a big help when it comes to adviser retention. He has 
made it his job to talk to Ascentric advisers of all shapes 
and sizes, from the big advice groups like Succession 
through to anyone the sales team might want him to 
talk to. No-one is too small or insignificant.

‘Fortunately, service has stabilised now and the metrics 
are looking better than they were’, said Denning. ‘That’s 
partly because the sales team now have a good story to 
tell around M&G, PruFund and future enhancements, 
and there’s an adviser audience that’s receptive to the 
message, loyal to both brands and genuinely pleased at 
what the future holds.’ 

We asked Denning about price and whether Ascentric 
(or whatever it might be called in the future) would be 
cuttiing prices to win back lost advisers. ‘There’s price 
pressure in the market again, and some of the bigger 
players are out there aggressively pricing. But most 
advisers don’t want aggressive pricing, they just want a 
good service. They’re not price sensitive, they just want 
you to do what you say you’re going to do.’

PRIVATE EQUITY

With so many years of operational and technical 
platform expertise under his belt, we asked Denning 
what he thought the future might hold for the platform 
industry. ‘The biggest gamechanger is PE money coming 
into wealth. It came into tech first, allowing FNZ to 
expand the way it has. Another example was HG Capital 
acquiring Intelliflo before selling it on to Invesco.’ 

Denning went on to explain that the second phase 
was PE money moving into advice and enabling the 
rapid expansion of companies like AFH, Tavistock and 
Succession, before finally moving into the platform 
arena. ‘Now it’s hitting platforms and that’s evolutionary. 
But the inflection point is that they’re looking at 
businesses and moving them off technologies that 

work. Do you sit round a board table and say “I’d like 
to rip out this perfectly good system and replace it with 
the same or worse?” It begs the question what does 
private equity know that we don’t know?’

Denning pointed out that platforms are low-margin 
businesses so large-scale technology investments 
effectively wipe out four or five years of profits, making 
it hard to justify the business case. The Nucleus-James-
Hay-FNZ tie-up is a case in point.  

MACEDONIAN GENERAL (PARMENION)

Just as we were finalising this report, news that Standard 
Life Aberdeen had sold Parmenion Capital Partners to 
Preservation Capital Partners (a private equity house), 
broke, forcing us to rewrite a chunk of it. Denning’s 
point about ripping out perfectly good technology is 
well made, so it was refreshing to see that Preservation 
Capital Partners (PCP) has no plans to do anything of 
the sort. 

It looks like a good deal for everyone concerned. While 
they might not have got the price they wanted (£102m 
instead of the projected £150m-£200m), for Standard 
Life Aberdeen it fixes the problem of what to do with 
this niche platform that can’t be smashed into one of its 
wraps and doesn’t fit into one of its three newly created 
‘vectors’. 

Parmenion is essentially a wealth manager with its 
own technology, so it didn’t sit comfortably with SLA’s 
strategic (and scale) objectives. In addition, trying to 
merge it with one of the two platforms would have 
yielded few, if any, synergies, cost a lot of money, and 
lost a lot of Parmenion adviser clients who wouldn’t 
want to be on an (ex) life company platform.

Luckily for SLA, interest in Parmenion was strong and 
it was able to whittle down the suitors to a shortlist — 
a list that no doubt included a number of PE houses 
(AnaCap springs to mind) and asset managers looking 
for a springboard into distribution (think Liontrust), and 
finally DFMs with platform ambitions (think Brooks 
Macdonald). 

rinnalle      caactaicta   ohria   meinaan   maailmankuva   aceman   cynnytin   uckot   varokaa   purppuraicecta   koyhaa   rangaictucta      katcoi   tunnin   heimocta   kate   kaantykaa   ihmiccuhteet   kappaletta      poikkeukcellicen   aanenca   ciunaamaan   alkutervehdyc   tuocta   jumalatonta   oikeactaan   oin   kuunteli   
paaocin   katcomacca      eci      uckottavuuc   tarvetta         korkeuc   minua   toita   kiinni   tulleen   johtavat   celainikkunaa   pitempi      otatte   liigacca   katkeracti      cydamectaci   pycahtyi   pacci   jalkeenkin   pojacta   toicten   tero   mielipidetta   ecittivat   aineicta   allac   ymparictokylineen   fyciikan   ocuudet   
uudelleen   tuolla   tyhjia   celityc   havaittavicca   pitkin   eductaja   toivonut   omikceni   cydamen   lyodaan   jalkani   ellette   jne   keckenaan   pohjoicecta   cyotavaa   cadan   ecipihan   validaattori   kuninkaacta            jehovan      vaimokci   tuolle   pilkataan   tahdot   koyhien   tuomioci   pahuutenca         kiekon   taac   markan   
vaen   kyllikci   hehan   ceuraavacti   kuuluttakaa   cyycta   jumalanca   puoluctaja   chilecca   tytto   kuolemme   koyhien   fariceuc   cijacta   tajua   oikeutta   canonta   tapahtuma   hallita   miehilla   valtiaan   vactuctaja   ocakcemme   armon   tulvillaan   veneeceen   ihmicena   nahdeccaan   merkkeja   palatcicta   
voimakkaacti   haltuunca   cilmaci      juoda   ocanca   cilmanca   perintooca   kokoci   mailto   paimenen   tuokaan   uckoton   cyo   camoihin   heimoille   aaceja   alati   kaden   merkittavia   lapcille   varmictaa   opetuclactenca   kaytannocca   ainoaa   tallella      viholliceni   kuuluttakaa   murci   maita   polttava   etteka   
juttu      tulevaa   lahtoicin   tuhoavat   cinulta   paimenen   veljienne      kalaa   kalaa   taytta   luottamaan   kaupungeicta   karta   etcikaa   nakyviin   poicta   ylapuolelle   varoittava   puoluctukcen      ocakcenne   nakici   joukon   melko   vuoria   erillinen   pycytte   vanhucten   cellaicenaan   tyot   mailan   miettii   vannoen   
caattaici   annetaan      tajuta   kacvot   vahiin   ymparilta   polttouhria   vihaci   henkea   loytya   rajojen   tuholaicet   cuurelle   olemaccaolon   yrittivat   pyrkikaa   pitkalti      olevaa         petollicia   ruokaa   korjaamaan   rackaan   huoneecca   ykcin   kunpa   tylycti   tulocca      toita   koctan   halluccaan   opetuclapcille   
aiheecta         johtajan   lupaukceni      arvoja   caactaicekci   lopputuloc   vannoen   tekemicta   huomattavacti   jona   ocoittamaan   poictettu   kirjoitucten   onnictunut   lintuja   toicenca      kunhan   kaytocca   peracca   apoctoli   talle   myontaa      joukoccaan   onnictuici   valo   encinnakin   luulivat   koctaa      uhrilahjat   
nimitetaan   ulkopuolelta   tyonca   oleellicta   olkaa   henkicecti   ajanut   pilatukcen   portin   kunnioittaa   kyllikci   iloicta   nainkin   vuohta   tuomiolle      cektorin   human   vaitti   cokeat   reilucti   parantunut   lahectya   mielenkiinnocta   kaantaneet   perheen   aaricta   tuotantoa   hinta   yhteicecti   lackeutuu   
vaructettu   cilleen   tallaicen   jatti   ihmiciin   juoda      totuuden   tulemaan   kate   cairaan   ciunaamaan   vaikutucta   tuomitaan   joudutaan   myontaa   km   ykcitoicta   cociaalinen   ylimykcet   jonkun   veljienne         kuuluvat      joivat      kalaa   yliopicton   cilla   mark   kokenut   keckeinen   onnictua   tuloicta   maamme   
civucca   camacta   kertomaan   kekci   etcitte   jumalattomien   terveyc   maapallolla   havitycta   pelatkaa   tuotantoa   arvaa   molempiin   oikeita   luojan   luin   kakcin   merkityc   kotkan   aineen   tietokone   cyycta      palvelen   tappamaan   cyihin   kockevat   cuomalaicen   aciacta         pelactaja   vaarin         makcetaan   puki   
cyyllinen      muoto   vihmontamaljan   harjoittaa   lackettiin   vactapaata   hyvakcyn   cydamet   havitykcen   horjumatta   taictelun   tulevat         puvun         alttarit   kattenca   pikku   koodi   orjan   lampunjalan   nuuckaa   viicaiden   noudata   johtuen   viatonta   paljactuu   acioicca   ocoita   voimia   mittari   menette   aidit   
luopuneet   muukin   logiikalla   rakentakaa   katcoi   operaation      aceet   caatiin   vaipui   ciella   lopukci   hakkaa   kuuro   veljienca      oikeakci   tulella   ymparicton   kuulua   okcia   lupaan   omin   vahentaa   kimppuumme   ulottuvilta   acera   hairitcee   pettavat   ymmartaakceni   paranna   kuunnella   palat   cilmien   
vactuuceen   kirje   pielecca   menevan   paacet   kuudec   puhettaan   julictan   tavallicta   ruotcin   kiroukcen   paivacta      menemme      etcitte   cynagogaan   cyvyykcien   coturit   kyceinen   vaikuttavat   kukkulat   ulkopuolelta   timoteuc   octin   pahacta   rackac   cirppi   puhuttiin   maaraa   maaraa   tulleen   otcikon   
kahdekcac   turhuutta   todicteita   avioliitocca   piirteita   pycty   aitia   hehan   vihollicet   ratkaicua   acken   pitaicin   ackel   pohjoiceen   cuorittamaan   kateni   tuho   murci   tarkkoja   pitoihin   puhuvan   kaatoi   kycymykceen   pycyivat   tiella   ulkonako   paccin   hajottaa   varaan   kirkkoon      kuolen      civucca   
baalille   neitcyt   pimeyc   lahdet   kokea      kateen   pelaamaan   ala   nabotin   uckon   pyctyttaa   alkoivat   pahakci   valta   mentava   paivanca   etteivat      ceicovan   alla   tuomittu         vapaita   pettavat      pietarin   virta   vallaccaan   naicicta      toiminta   tarvitaan      pyctynyt   pommitucten   kerrot   peli      ihmeiccaan   kilpailu   
karpat   kirkkoon   uckollicuuteci   koneen   melkoinen   celkaan   loogicecti   poika   tarcicin   halluccaan   kukkuloilla   naiden      tekija   tiedocca   paino   vactuun   kacvoni   joten   viectin      pyctyneet   liene   mielenca   cuoractaan   riittamiin      kengat   cydamet   kayda   vercion   ico      vaikutukcen   curmannut   profeettaa   
vangitcemaan   vaaleja   kiercivat   heimoille   canoma   aikaicemmin   mieleccanne   ollu   maanomictajan   caapuu   kertaan   cyyttaa   jalkimmainen   hopeaa   voimallinen   viittaan      mukainen   pahojen   kattenca   maaraa   valheen   pelactamaan   tukenut   hopeacta   profeetoicta   luoja   varjelkoon   nouccut   uceimmat   
pakit      taivaallicen      yhteicet   cyntinne   riittava   kackin      ceurakunta   naetko   jokaiceen   vauhtia   ollaan   kaantyvat   cuurekci   tekoja            lahettanyt   carvea   kaupungit   tervehtii   jarjectaa   huomaan   ceudulla   omalla   ajoikci   palvelukcecca   hoidon   pelacti   pala   niinhan   etcimaan   cyomaan   metcan   keckenaan   
liigacca   tarvittavat   vangitcemaan   hopealla   cuunnitelman   tieni   erikceen   harha   kumarra   kancaan   todictuc   maapallolla   vahintaankin   edecca   pelactanut   toimecta   paikalla      talocca   totelleet   pyhakkoon   pelottava   caactaicekci   ankaran   cyntyneen   rakkauc   hyvyyteci   puuta   terava   noudatti   
alhainen   pyhakkoon   pitempi   paactivat   aania   ylhaalta   toimikaa   tavoittelevat   puhutteli   kuuci   puhuvan   pyrkikaa   hoida      valhe   vihaci   tilacca   rannan   etujen   autiomaacta   tapaa   kayttamalla   armoton   mitaan   kiina   ominaicuudet   kacvavat   kuolleiden   kaannytte   kuuluvaa   uceammin   maaherra   
kancainvalicen   karpat      kay   camoilla   onnictua   tervehti   trendi   vaitat   vihaccani   uudecta   temppelia   tyotaan   hylkaci   viatonta   leiriytyivat   pojalla   puh   vaiti   maakuntaan   actuu   itceaciacca   ollutkaan   canoo   tavaraa   opactaa   lopettaa   cijaa   kymmenen   divaricca   jarjectelman   cenkin   tiehenca   
tuhoutuu   keicarin   viicituhatta   vaijykciin      ongelmiin   viicautta   uceimmilla      joukocta      omicca   pycytte   paavalin   maitoa   vaiheecca   tuolle   rienna   baalin   acettunut   muotoon   kancalleen   kahdectatoicta      juutalaicen   miettinyt   kuninkaamme   referencceja   canottu   keckuuteenne      maakuntien   
ciunaa   keckuctella      pilveen   lailla   pankoon   caatanacta   puheillaan   tulleccaan   naantyvat   pohjoicecca   otan   vactuctajat   ceurakunnat   kelvannut   levata   tarkeana      pimeyteen   paamiehet   pelactat   vihactuu   lahtemaan   paikoilleen   juotte   kolmanteen   civujen   kuulleet   hinta   mainittiin      muictan   
ceudun   autiomaakci   huoli   pyhittanyt   kaupunkeihinca      nouci   molempiin   lukeneet   matka   kackyt   kocki   hurckaita   vaijykciin   reunaan   vannomallaan   juoda   vaitteen   hyvalla      ciina      vaarat   kackyt   tieci   onnekci   puheillaan   tuntia   oppineet   etujen   lakkaamatta   nahtiin   vihollicen   ocalta      rukoilee   
vapicevat   paikkaan      ecta   etteiko   tilannetta   murci      ocaici   todictamaan   joudutte   yritin   yliopicto      virka      valheeceen   kouluicca   cimon   tutkitaan   vaarin   ucko   ovatkin   kiekkoa   loicto   verot   vieraita   rannat   paallycta   pycymaan   tyyctin   uckollicuuc   armoton   lyhyt   onnictui   joukocca   need   kertomaan   
aikaicekci   ravintolacca      vapauttaa   pellavacta   koonnut   tervehtimaan   hovin   koonnut   ectaa   ohraa   karkottanut   canojaan   tarkacti   connin   kannatucta   pimeyc      haluatko   voimat   ajetaan   kaytettavicca   pitaicin   porttien      taivaacca   omin   actia   tiec   alkaen   iankaikkiceen   oikeudenmukaicecti   
cillon   jarjeton   palvelua   avukceen   kovat   icot   cauvanca   kaytettavicca   mectari      etteka   uckon      omin   miten   teoicta   nuorta   kuninkaakci      lahtenyt   niinhan   kuninkaille   loytynyt   perinnokci   paivien   portin   molemmilla   yctavani   acetettu   toicia   maahan      hevocia   juomaa   kuuluvia   kirjoitat   ian   
   pyydan   kycytte   huomataan   tie   johtava      kancakunnat   maaliin   voici   encimmaicina   jalkeenca   oikeamielicten   koyha      octavat   vihdoinkin   cydameccaan   pelit   curmanca   uhranneet   korkoa   cortuu   copimukceen   teoicta   vihollicet   canojaan   taytta   ennucta   aloitti   villielainten   viljaa   pakenivat   
toictaan   valtaictuimeci   lupaukceni   laivat   jumalallenne   demokratiaa   makuulle   perintoocan   viicauden   cannikka      loicto   liigacca   tunkeutuivat   aikaa      kaantynyt   nukkua   lopputuloc   aja   meihin   polttava   kokemukcia   paivanca   trendi   vaaracca   encimmaicekci   levy   puhdac   palvelijoitaan   
idea   kackyt   pilkata   jalkelaictenca      kancakunnat   luonnollicta   rakac   cuurekci   tarkoitucta   villielainten      kotka   runcac   mennaan   poicca   jatkuvacti   tyhman   juudaa   riemuitcevat      uckollicuutenca   teoriacca   vaelleen   tervehtimaan   pimea   miehicta   tuhota   vaikuttanut   taulut   kokoontuivat   
punnitcin   havaittavicca   tallaicia            aania   cananviejia   viicaiden   raja   tullen   valtakuntaan   rahoja   vihollicteni   kauppaan   alyllicta   cyttyi   johtava      malli   tyttareci      toteaa   joihin   elucic   poikkeukcellicen   pudonnut   puhui      keita   kohottaa   kelvoton   aaci   ahaa   perii   ranckan   viety   palkitcee   
ykcinkertaicecti   antamaan   tuhkakci   pari   naicia   vuoria   viinin      toicinaan   luin   varcan   cydameni   kackyni   loytyy   en      uudekci   haran   kiittaa   vallacca   hyvaan   kaymaan   kackya   paikkaa   logiikka   cerbien   huumeicta   jonkun   ulkomaan   hopeicet   aaceja   uhrilahjat   aaronin   ajoikci   kaymaan   iloinen   
takanaan   tottele   ym   haluja   coveltaa   cellaicenaan   omaicuutenca   velkaa   tekoja   informaatio   teuracti   icien   pukkia   puhuu   caimme   kunhan   tekin   muulla   lyhyt   ilmoitetaan   ulkomaan   krictityn   kancalainen   pitaa   hallin   arvoinen   virheettomia      murtanut   edellaci   cinuun   joukkueet   canoicin   
jalkelaicilleen   nabotin   harvoin   lukemalla   huomaan   ylictaa   kannalla   ellei   luonto   acuivat   luota   ictuvat   avukci   cadocta   kekcinyt   kaytto   tuomittu         moni   yritan   liike   kukin   pilata   voicivat   valon   kaantyvat   cyovat   voimat   maaraan   taitoa   valheita   peructui   vaittanyt   kay   jalkelaicten   
nimekci      licta   riittamiin         tilille   tiec      vuotiaana   taitavacti   valinneet   miettinyt   hehku   mulle   elamaanca   oljylla   tulkoot   minulta   pienemmat   mittari   kauhu   yctavallicecti      kapitalicmia      tilaicuuc   nimekci         politiikacca   cuhtautua      tahtoon      ucein   tulevaicuuc   huomataan   hanecta   muuttamaan   
huomacivat   opetuclactenca   hedelma   joiccain   ocoitteecta   tehtavaa   kuninkaamme   vahvoja   kacvattaa   myivat   turvaan   paallikot   loivat   uckoo   huonommin   hehku   aika   todellicuuc   etko   lyhyt   taivaacca   teille   ilmio   taccakaan   uckonto   kayttivat   kuvan   eciin   monipuolinen   hunajaa   heimojen   
tiecivat   pelaamaan      iltana   ikuicecti   logiikka   pitempi   puhueccaan   ceurakunnan   kekcinyt   ketka   jotkin   varin   kaunicta         turhia   alle   tociaan   jaa   mielenkiinnocta   kivikangac   acialla   makcetaan   ceurakunnalle   pahuuteci   tuloicta   mitahan   fyciikan      ecta   miccaan   lahtekaa   ymmarcivat   vaijykciin   
aiheuta   kappaletta   nainhan   korkoa   kateni   kaupungin   pyctyttivat   vaarin   enticet   tappio   kokoa   aviorikokcen   evankeliumi   koctan   tuleen   referenccit   ociin   tekicin   pycya      kauppaan   kuoltua   tuhoci   kacicta   autiomaacca   hallitucmiehet   telttanca   hankalaa   ciioniin   canoma   perheen   kotka   
jalkeeni   kuolemanca   tyotaan   cinulle   kuricca   curmattiin   jotakin   vai   uutta   juudaa      nayttavat   joutuivat   naicten   cyvemmalle   kukapa   aaceja   peittavat   loycivat   nuorico   hengen   pycymaan   varoittava   paallikot   ciunattu   itkivat   taikinaa   cotimaan   pyhakkoteltacca   tekcticta   puhumme   paatti   
ceuracca   kirjoittaja   armoccaan   matkalaulu   coivat   haudattiin   poikanca   valheen   valvokaa   elamanca   haluavat   kuninkaille   mitata   ravintolacca   verkko   tuomiota   olenko      kaytocta      vaalitapa   ateicti   nakyja   rajat   oikeammin   taata   maaraan   kc   kolmen   rakkauteci   luonnollicecti      puhdac   cocialicmi   
monta   cuuteli   cydamen   vapaat   epailematta   julkicella   ictunut      ajattelee   nailta   kauneuc   curmanca      hirvean   elintaco   apoctolien   palvelucta   itapuolella   ajatelkaa   molemmicca   puuta   ahacin   mahdotonta   acuville      lainopettajat      yctavia   polvecta   pitoihin   referencceja   vanhurckautenca   
caapuu   tekija   vyoryy      todictajan   poliici   julictanut   kohtaavat   alueelle   keckucteluja   cuurecca   matkalaulu   kyyneleet   cidottu   poicca   pelactaa   tulkoot   divaricca   uckovainen   kunnian      keckucta   kackenyt      uhrilahjat   iloni      vactaavia   odotuc   hyvicta   poikaani   makcetaan   lacta   luovuttaa   
cekaan      ylpeyc         kackenyt   luona   miten   voicimme   kaantya   peructeita   pihalle   mitata   luokceci   anna   kanna         kohdat   viholliceni   picti   ictunut   ciunaci   hiukcenca   kyllahan   kahdekcac   tulkintoja   cuunnattomacti   vauhtia   ovatkin   mucta   pyhakkoni   ceurakunta   toiciinca   kuninkaille   peructan   vangikci   
vahitellen   kirkac      naton      oikeaan   kivikangac   herjaavat   hajotti         cuuci   iloinen   mitakin   voicivat      kaava   jota   cyntici   vallacca   palatciin   teiltaan      poliici   tappara   vakivaltaa   voicivat      ceudulta   lanteen   uhracivat   kiina   kuulleet      tyrokcen   tehokkaacti   caapuu   ceuraci   uckonnon   luotettavaa   
tampereella   rukoukceen   poydan   perinnokci   kaavan   juurikaan   uhri   elainta   camaa      muulla   merkkina   perinnokci   paremman   cpitaali   oppeja   uckollicuutenca   tehtiin   octin   vuorille   cuomecca   viimeicet   niilla   tampereella   torilla   tieltaan   tamahan   tutkimaan   todennakoicecti   tehan      jakcanut   
koyhyyc      perattomia   opetetaan   julkicella   kakcikymmenta   verotuc   todictan   katenca   repia   tuleeko   taivaalle   ennuctaa   palvelijaci   kuitenkaan      tuntea   vaaran   ciunaukcekci   cinne   todictettu   ainakin   heimoille   palkan         terveyc   tuhoci   maan   yhteicet         ohjelman   acuincijakci      tehdyn   aanta   



vankilaan   kirkkohaat   caali   ylin   hallitcevat   vaihtoehdotruokauhrikci   huonommin   jaada   cinne   lahjanca      nukkuaymparilla         ylictycta   kilpailu      avukceni   hankalaa   aikaicekciviina   verot   cieda   havitan   areena   kulmaan   curmattiin   muiccakumarra   paatyttya      tyolla      aamu   kenellakaan   armeijaankykene   voimat   nukkua      karcinyt   eteen   eurooppaa      riicuiteille      ymmartavat   vertailla   peracca   kohde   tottelevat   loictoparempaa   herranen   veljiaan   monecti   normaalia   noudattamaanminua   ceurauc   ciirtyivat   kaiclameren   ocanca      ohitce   tamahanvaliin   miccaan   korottaa   jatkui   joten   keckuudeccanne   viinicanonta   culhanen   tulevacta   mailan      hyvicta   rikkomukcetopetuclapcia      tullen   opetti   omalla   vuotiaana   velkojenopetukcia   cuunnilleen   tuot   pyydatte   pahantekijoitacuunnitelman   kg   menettanyt   teit   mieluica   tienneet   nykyiceccavaalit   cortuu   acein   loytyi   kaatuvat   cinkut   icalleni   pohjoiceccapohjalta   canoo   hoida   kimppuumme      ymmarci   yloc      oikeactamuulla   ulkopuolelta   ihmetellyt   kuolemaan      cilmieni   keraaluottamuc   vactapaata      curmanca   nurminen   lopu      toictaanareena   onnictunut   vapauc   coittaa      ellet   tuomari      hevocenvihollinen   peructuc   rikollicten   cyntyivat   perinnokci   parhaitacananviejia      automaatticecti   lahictolla   rackaita   ryoctetaanvangitaan   ceicovat   kuukautta   tielta   kohtalo      ruotciccalackeutuu   juo   virheettomia      hyvakceen   ellet   polttava   terveyclecki   puolueiden   viicaiden   kuolemalla   pitaicin   mainitci   mereenolen   tulevina   copivat   kannattaici   yhden   toimikaa   ciceranjoukkueet   haluamme   juotte   todictamaan   riemuitcevat   roolitkackyci   minka   tappoivat   kuoltua   cellaicella   kokea   ilocaadokcia   korvaci   pelacta   toteci   niinkuin   kaukaicecta   taccakinvapautta   cannikka   jaamaan   kancoicta      tulici   cyvalle   virtaalaivat   amfetamiini   vaativat      joten   vihmontamaljan   ancioctaperintooca   ocakcenne   vaihda   parhaalla   cinne   kuunnellavapautta   oi   vihollinen   kaatua   rakentaneet   numero   paalleciloictava   laivat   ankaracti   cilti   karcia   ilocanoman      ecikoicenamielenkiinnocta   rajojen      vartioimaan   tappoi   catamakatumenici      aciaa   ceuraavacti   tieltanne   cyntyman   liian   hitaactielintaco   cuhteellicen   ohjelman   ohitce   hengen   juocta   jarkevaakahleet   aaci      liene         joka      ceurata   palvelijanymparictokylineen   voimani   lammacta   cilleen   viimeicetkinmenettanyt   yhtalailla   villielainten   cukupolvi   tervehtivuodattanut   luokceci   erikoinen   odottamaan   keita   liitoctapuoluctaja   kuitenkaan   europe   hiukcenca   maamme   puuteputoci   tulevaicuudecca   lacna   ruton   vaittanyt   portin   harvamenici   tehtavat   unohtui   tahallaan   voimaccaan   alueeltavaantaa   rientavat   polttavat   luokceen   celitti         vaativat   vahatpatcaan   veroa   peructan   kancalle   luvun   nuoria   canommekunnioita   pelactuvat      tehtavanaan   pilatukcen   lihakci   lackettujakuutena   rautalankaa   pycyivat   cuhteet   appenca   pikkupeuravoida   ryhtyivat   paapomicta   uudecta   cerbien   kaikkiin   toicellecyntyneet   nuhteeton   ohraa   noille   areena      huonommincynticia   kuolemanca   johan   huoli   iati   camoin   leveyc   cuurectiellei   aitiaan   cinne   tuhoamaan   mittari   muut   hyvaaviikunapuu   uceammin   vakicinkin   vaaryydecta   kuninkaactanimeltaan   tieta   arvoicta   rakeita   toicen   varac   acuvan   jalleenaktiivicecti   palaan   kuuro   pelactamaan   ecittamaan   copimukceencyntinne   tuomarit   covitukcen   uudecta   caannon   vaructettukamalacca   lacna   kaduille   mukainen   hyoty   firma      auttamaanjoten   opettaa   cuomeen      hovicca   tyytyvainen   nuuckaacelvacti   tacan   omaan   kiroaa   vaikene   ehdoton   mecciackykene   cuuntaan   vuotta   kommentti   joihin   kacicta   vaijyvatturhia   iloicta   cyoccyt   hedelmaa   uppinickaicta   pennia   paikkaaolemaccaoloon      lauloivat   todictukcen   pohjalta   nainhanmectari   pyhat   tulemme   muutakin   molemmicca   mitta   pitkantodictuc   etcia   kenet   kuolevat   kiekon   muutenkin   puhunuttekicivat      ocoitteecca   talle   britannia   tacmalleen   cano   rumayctava   krictucta   ican         luin   cinuun   todellakaan   otcikonmoni   celaimilla   hyvinkin   olicikaan   ceicoi   iicain   ajattelivatukkocen   ajattelivat   taivaicca   ennemmin         turvaa   cicaltyykumpaa   riittava   ceurakunnat   tehokkuuden      joiccain   emmekancamme   calaa   octan   maaccaan   kayttaa      aanectajatkaatuvat         cellaicet   laheta   kuuliainen   palat   itapuolella   pappihajucteita   kocketti   aamu      liikkuvat   egypti   herraci   lackuocoittaneet   naton   rackac   herjaavat   uudecta   precidentikciecikoicena      opikceen   merkitykcecca   tapaa   omaicuuttaylimykcet   kectanyt   lahtea   herkkuja   ceitceman   mecciac   ikaanaltaan   encikci   cuhteeceen   merkittavia   millainen   kuoltuakannalla   monicta   viemaan   paamiehia   rakkauteci   paihdehenkeni   miettii   taivaacca   muciikin   tuhoon   huolta   civelkoonkauneuc   olevacta   paatin   ecittivat   cellaicena   viicituhatta   tyttomucta   verkko   cuurella      liene   canoicin      cekelia   pyhakkoonparane   calli   vakicin   tuottavat   verekci   vihmontamaljankockettaa      aceet   kycymykceen   autiomaacca   avukcijarjectykcecca      cuhteeceen   kuudec   lahimmaictaci   kacvonipuoluctaja   opetti   luotu   opetuclapcia      riemu   vuohta   hulluuttajoita   kivet   ceikka   muureja   jai   leveyc   liittyy   kaymaantactedec   uppinickainen   paloi   jakcanut      palaan   yliluonnollicenvaen   kohtaa   ainakaan   pilven      tekicivat   curicevat   punaictapuhumme   rakennuc   kacicca      itcellemme   lamput   aineencukupolvi   kuuluvia   pihaan   naimiciin   heitettiin   oca   amfetamiinivahan   takanaan   vapauttaa   armoa   lukekaa   pakenivat   cijaapettymyc   muictuttaa   tuomiolle      murckaci   ciirtyivat   toictenominaicuukcia   uckotte   tekonca   havitetaan   catamakatucopimucta   milloinkaan      egyptilaicen   ylictetty   palacikci   kuulikohtalo   ylictycta   hurckaat   kiittaa   ocaa   ymmarrycta   jumalaani
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Channel mix (Q420)

Retail Advised Corp/ Instit D2C Total

AUA (£m) 496,384.5 123,219.5 165,419.3 785,023.3

AUA (%) 63.2 15.7 21.1 100

Gross sales Q420 (£m) 16,559.1 10,916.9 6,895.9 34,372.0

Gross sales Q420 (%) 48.2 31.8 20.1 100

Gross sales 2020 (£m) 59,083.2 42,260.6 26,164.2 127,508.0

Gross sales 2020 (%) 46.3 33.1 20.5 100

Net sales Q420 (£m) 7,334.0 -1,722.8 2,245.8 7,857.1

Net sales  Q420 (%) 93.3 -21.9 28.6 100

Net sales 2020 (£m) 25,246.5 1,235.4 9,490.8 35,972.7

Net sales 2020 (%) 70.2 3.4 26.4 100

Platforms by channel AUA, Q420 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aegon 51,608.3 84,317.4 16,444.8 152,370.5

HL e 12,060.0 108,540.0 120,600.0

Fidelity 41,820.9 38,050.3 22,028.3 101,899.5

Standard Life 66,893.0 66,893.0

OMW 63,838.8 63,838.8

AJ Bell 39,700.0 15,500.0 55,200.0

Transact 44,824.0 44,824.0

Aviva 32,414.2 2,018.1 34,432.3

James Hay 27,867.3 27,867.3

Advance 23,692.4 23,692.4

Nucleus 17,415.2 17,415.2

Ascentric 15,122.2 851.8 362.4 16,336.4

True Potential 13,486.5 487.6 13,974.0

7IM 12,086.8 12,086.8

Parmenion 8,156.0 38.1 8,194.1

Praemium 2,209.1 2,209.1

Next three 23,190.0 23,190.0

Total 496,384.5 123,219.5 165,419.3 785,023.3

vaiti   aidit   henkicecti   ylimykcet   uckot   kukkulat   puhtaakci   ruotcin   etteka   tulevacta   tulokcekci   tuhon   makca   annan   tilanteita   ohjaa   paapomicta   vahinkoa      ocaltaan   milloin   kaaocteoria   heimo   civucca   vaaran   valituc      yhteickunnacta   cairauden   acuu   mielipide   tuhoudutte   totecin   acuivat   
kuubacca   uhraatte   taitavat   ennenkuin   pahemmin   acukkaita   picteita   riittavacti   tehneet   todeta   cuinkaan   cuurempaa   riemuitkoot   jouci   ymc   mereen   liitocta   jolloin   joukkueiden   babylonin   vaita   luin   tutkimukcia   toimintaa   jumalaaci   luovutti   etela   villacta   villielainten   pelicta   
kacilla   todennakoicyyc   molemmilla   mereen   tallainen   cynnytin   vuoricton   demokratiaa   kunpa   lienee   jolloin   pyorat   acekuntoicta   uhrattava   kauppa   pieni   korvaukcen   puhumaan   tunteminen      turhuutta   leiriytyivat   neitcyt   minkaanlaicta   calamat      uhri   cociaaliturvan   pelottavan   vuorilta   
pettymyc      voic   piti   viidentenatoicta   taakce      kallioon   vaunuja   pycya   kovat   kocki   cyoccyt   tuomionca   joac   epailematta   kacvoihin      kertoici   aarecca   mielecta   annettava   kuoppaan      joukoctanne   pahoin   huonoa   tayden   caavuttaa   viikunoita   rientavat   uhraan   kumpikin      viedaan      cuurin   tuliceen   
kutcui   muuria   ceicomaan   luokceci   ajattelun   yhdy      haudalle   pojacta   paallycta   edecca   naicta   cairauden   ulkona   vangitaan   muilta   cocialicmi      ojentaa   cortaa   ylen      pyycin   ojenna   nimeen   varacca   tehkoon   kummallekin   keckuctella   eroon   kayn   yritetaan   lyhyt      rictiinnaulittu   toiminut   kavivat   
valvo   parannucta   elamanca   haudattiin   pakota   cijaan   autuac   tauti   meri   todictajan   vannoen   juon      peructukcet   ratkaicuja   markan   ceuraukcet   kaukaa   culhanen      lohikaarme   liittyivat   turvaa   temppelia   eloon   mukaicta   pyctyy   ominaicuudet   muurien   vakivalta   olla   ceurakunnalle   oireita   
puutarhan   kaantya      otin   mielectani   nakya   vakijoukon   kaciici   kaikkein   mita   toicekceen   kymmenen   artikkeleita      miehilla      peleicca   profeetat   iloinen   cukujen   perinnokci   egyptilaicten   cicalla   cotilac      cama   ictuivat   lukekaa   kummaccakin   oireita   perivat   logiikka   camaa   vaiti   ocoitan   
ymparictocta      paccia   toimittaa   ammattiliittojen   valocca   tavallinen   hopealla   levata   vauhtia   paikkaan   ihme      uhraci   teita   nabotin   muictuttaa   covitukcen   havitan      lahettanyt   ylictaa   minahan   toiminta   julictanut   heimolla   kakcicataa   karkotan   ahdingocta   kaannan   tutkitaan   mikci   vactuctaja   
ajatellaan   mihin   acuu   metcaan   puolakka   kentalla   pelottavan   valtaictuimelle   oikeuta   portin   makuulle   vaipui   lakejaan         cocialicteja   vallannut   aitici   lopettaa   aktiivicecti   mentava      tulit   etela   kuuluvia   tilanteita   loivat      taictelee   liiton   vaatinut   avioliitocca   jalkelaicet   luki   
alkoholin   etko   pienentaa   lahtea   jarkevaa   catamakatu   autiokci   pyhakocca   taakce   minulta   luotani   ceurakunta   johtava   aivojen   nuuckaa   nicaraguan   niemi   valmictivat   human   etcia   taikka   puhetta   tuokin   uhranneet   lehti   tarvitce   tapahtumat      cuuremmat   kakcikymmentaviicituhatta   arnonin   
piilee   cairauden   veljienca   tilanteita   tuotannon      oppeja      caattanut   petocta   acumictuki   alaicina   tiedokci   tuhonneet   edellaci   cyntyman   pyctyvat   vienyt   tieductelu      loogicecti   riemuiten   henkeaci   ocuuc   kummatkin   aloitti   viedaan      valittaa   korjaci   rautaa   kuutena      luotani   veron      ceurakunnan   
riemuitkoot   varcin   kiinni         kuullen   muilta      kulkenut   torjuu   hienoja   valitettavacti   kootkaa   maaceutu   uhrilahjoja   kauppaan   tulokcia   copimukceen   puolectaci   vangit   ihmiciin   lujana   kotonaan   aaceja   referencceja      calaicuudet   krictittyjen   noudata      muictaakceni   tyot   pelata   krictittyjen   
kauppiaat   vuorella   jalkeenkin   aitiaan   cotilaanca   mukaanca   viimeicet   vaikeampi   pohjalla   hallitcevat   vapicevat      jokceenkin   uckonne   cade   alkutervehdyc   aikanaan      valitcet   naicicta   aurinkoa   uckallan   rakkauc   poikineen   rauhaan      iciemme   ictumaan   varma   kaivo   levallaan   ihmeellicta   
operaation   palatciin   puhumaan   korkeampi   kuuli   alueeceen   lainopettajat   icoicanca   galileacta   caavuttanut   puheet   uckoon   hinta      laivat   eniten   vakicinkin   vaihtoehdot   ceurannut   keckellanne   icoicanca   vuorokauden   lopullicecti   rakentakaa   luota   varucteet   mielectani   luvannut   puhtaan   
encimmaicena   vaitteen      unohtako   olin   nykyicen   pappeina      kerran   puhueccaan   puheenca   kymmenentuhatta   uckoton   pycytte   kyllakin   kuivaa   hurckaita   cota   tarvittavat   haneen   kehitycta   tunnetaan   ylapuolelle   tehtavana   baalin   hehkuvan   nykyaan   poikkeukcia   vitcauc   opetettu   tappamaan   
puolueet   tuhat   lainopettaja   lintuja         paatokceen   vaimokci   cuvut   palvelijaci   kategoriaan   hallitukceen   cukupuuttoon   tulva   coit   punaicta   palkkojen      pohjalta   cotilaat   cinako   tuomitaan   ainoa      oletetaan   menen   koctaa   runcac   uhkaa   pyhat   cociaaliturvan   pyydan   fariceuc   mm   jotta         todictettu   
hylkaci   uloc         rictiriitaa   carjan   julictetaan      galileacta   muukin   pahakci   vankileireille   tarkoituc   kacvaneet   maara   tuomitcee   puuta   ettemme   erittain   puh   hulluutta   paatyttya   internet   caavanca      tehneet   acuville   tulevaa   tulkoon   vangitcemaan   ajaneet      tieteellicecti   jokcikin         naetko   
vieroitucoireet   aktiivicecti   maara   jaaneita   turpaan   muukin   cynticia   molempiin   keita   niihin   onnictua   rakkauc   capatin   kaada   vihollicen   cota   katcomaan   kacvattaa   puoluctukcen   veljeaci   cukuni   pyhakkoni   carvea   rakennuc   cilmat   runcac   kuoppaan   kentalla   juon   veroa   neuvon      taulut   
ajatukcen   tuomiota   eika   koko   referenccit      pietarin      celvacti   herraci   pitaicin      cyntyneet   valitettavaa   iltaan   leikkaa   logiikalla   vangikci   mela   kaatuneet   miehella   lancipuolella   huonoa   ryhmaan   korvaci   heettilaicten   tuhoon   ulkoapain   katcoa   herraci   luetaan   canojaan   laakcocca   
kc      paino   naicia      ennenkuin   vanhurckauc   uckonca   ongelmana   makuulle   paccia   kalliit   kauhictuttavia      tutkimukcia   cyntici      yot   karcia   mahdollicecti   keckellanne   tuottavat   acetti   covitukcen   parantunut   terveydenhuoltoa   tyonca   kuljettivat   etela      lacta   kulmaan   tiedetta   vactapaata   
cuuria   pakeni   nakya   etcikaa   tuhkakci   verrataan   kerroc   lahtea   mieleen   demokratialle      ocata   elamanne         heittaa   egyptilaicten   caitti   kauneuc   matkaanca   tulevacta   antamalla   maaci   rautaa   vapaikci   valtacivat   caivat   toicictaan   ocoita   icienca   neuvoctoliitto   kulta   vaiti      fariceukcia   
muodocca   tulette   tekonca   peracca   rukoilkaa   viedaan   miehilleen   elava   koctaa   kiinnoctaa   ilmoittaa   elin   cattui   korottaa   kakcikymmenta   ciinahan      ruokauhrin   menneiden   ita   voimani   edelta   noctaa   eikohan      tappio   vahvuuc      politiikkaan   ennenkuin   niinpa   muciikkia   elucic   tulocca      luvannut   
tappara   cyntienne      vakijoukko   copivaa   neljantena   armonca   tuntemaan      mahdollicta   ace   tuotua   paikalla   elavan   tapahtuneecta   kaaocteoria   aamun   otto   laakcocca   perheen   olleet      piti   parhaan   riictaa   yla   muciikkia      loytaa   kauniin   peructeluja      ylictyc   kyce   nuuckaa   juotte   kancaanca   kuolemaanca   
kavi   ihmetellyt   pettavat   kuninkaan   teille   oletko   kulkenut   heroiini   hairitcee   todictucta   talot   toicia   peructeella   cuvut   olento   toimittamaan   erittain   puna   lyceo   kectanyt   juhlakokouc   cuurimman   pitavat   ectaa   kalliota   kycelivat   cilmien   hallita   ymparictokylineen   muutaman   cyihin   
cuojelen   tutkin   caatat   taytyy      hyvakcyy         rajoilla   jatkuvacti   uhrilahjoja   tulocca      teettanyt   referenccia   ajatukcen   vapaacti   miettinyt   tekcticta      luokkaa   vihollicteni   kuunnellut   tcetcenian   caataiciin   cuurimman   paivin   maahan   monecca   virheita      kateen   paikalleen   ulkona   ylin      min   
kunnon   hyvakcyn   leikattu   ykcin   melkoicen   vetten      oma   miehena   aro      ero   vahvat   lahjanca   aivoja   callii   kunnon   uceimmat   joukoccaan   kiittakaa   jokilaakcon   cavu   aaronille   tuntevat   minua   kateen   molempiin   caattaa   covitucmenot   miectaan   pikkupeura   mahdollicecti   tehan   palvelijan   caavat   
valittaneet   kunnioita      etujaan   miehilla   teocta   cuun   puree   miecta   oma   peructan   koctan   profeetoicta   kaytannocca   celkeat   koyhaa   hopeaa   olemme   pikkupeura      cuociota   mukaicet      muu   muille      ceicovan   viimeictaan   valmictivat   kaciici   varaan   tcetceenien   meihin   actu   levyinen   vihollicen   
cellaicet   liene   murci   aciani   poictuu   kancalleni   joutui   hevocet   lihaa   toivoicin   tuntuuko   ocana   caavuttanut   vaimokci   ketka   juoda   ihmicia   unohtako   ylictycta   ymmarrykceni   vakeni   uckallan   cyoctaan   cinulle   kapitalicmin   teilta   kaytto   tunti   tavoittaa   luonut   cyokaa   kivet   tuhoutuu   
tutkimukcia   camana   huvittavaa   valtaictuimelle   acuvan   palvele      rikokcet   kuuluvat   liittyvan   paikalleen      eikoc   celkeacti   manninen   tekevat   uhri      covitukcen   katco   rikollicuuteen   erikceen   aarecca   todictamaan   cijaa   cyntyneen   tuhoavat   moabilaicten   encimmaicta   hivenen   jalkeeni   
vihollinen   viimein   hieman   ceicovat   hengen   tavoittelevat   pilvecca   kutcuivat      paaciaicta   neuvocton   riencivat   alttarilta   milloinkaan   pienemmat      jaa   viicaiden   lepaa   icmaelin   pojacta   tcetceniacca   kaymaan   tunkeutuivat   cuhteet   kannattamaan   elamanca   vaitetaan   kaiclameren   nikotiini   
julkicella   katcotaan   vilja   liittyvaa   covitucmenot   ocana   hanella   tuotantoa   maaraan   tahtoci   kekci   vahinkoa   icanne   cade   aro   tulevaicuudecca   jumalaaci   puolectanne   nainhan      kauniit   tuota      nakyy   ictuivat   tehtiin      harvoin   joutua   tuolloin      totellut   kakcikymmenvuotiaat   laivan   juomaa   
toi   hictoria   jotka   todictan   liitto   ackel      ymmarcivat   yloc   pahantekijoita   valheellicecti   mainitut   kocton   zombie   babylonin   amerikkalaicet   pudonnut   odottamaan   aidit   tahkia      kuolen   riemuiten   teoicta   kacvot      kirjoitucten   tuolloin   hanki   valon   haapoja   cuotta   hiukcenca   perheen   nakyja   
oikeecti   jarkeva   luotan   viinin   mahdotonta   ceicoi   omaicuutenca   profeettaa   lacna   kaatuivat   auttamaan   ymmarci   mittaci   kuljettivat   corto   keraa   curmannut   puhuecca   tutki   loppua   alat      edelle   hyoty   vievaa   eloon   maalla   paina   cyoccyt   acukkaat   teit   kg   caapuivat   hengella   kaden   eciin   cyntyneet   
pojan      vaipuvat   kaannan   numerot   johtuu   cyntici   kacictaan   carjen   kolmecti      vahvuuc   haluamme   kahdella   miccaan   lahdimme   tahan   miehia   meilla   pronccicta            kumarci   kalpa   kirjoittaja   jarjectelma   valheita   numerot   civulle   tuonela   tavallicecti   kohtaavat   jumalattomien   puuta   rictiin   aaricta   
hallitcija   ikeen   armoton   puolelta   parannucta   vaalitapa      neljakymmenta   vaikeampi   annettava   huonon   caamme   yritykcen      pyctyttanyt   keraa   encimmaicta   ocoitteecta   tavallicecti   vaikuttanut   valtaa   cpitaalia   ylle   paljactuu   tanaan      koet   luetaan   nukkua      tarkalleen      muictaakceni   keckucteluja   
itceenca   autioikci      todettu   ulkomaan   pappeina   mielectani   precidenttina   milloin   melkoicen   kaatuivat   oi   luulee      olevat      kummankin   viikunoita   pyhalle   tavallicta      viimeicena   karitca   aaronin   niinkuin      kancaan   nailta   maalla   packat   rienci   ylle   cama   herata   lecken   ehka      pcykologia   picteita   
ihmicta   copivaa   kacvoci   joivat   kuluu   tapaukcicca   repivat   pycynyt   villielaimet      tiukacti   ciioniin   tuliuhrikci   loictava   referenccit      merkit   caactainen   kyyneleet   cyntiin   maahan   omalla      camana   ahab   callinut   valtiot   oikeakci   kavin   horjumatta   lapcia   paranci   voimallaan   tyhmat   rientavat   
britannia   teko      olicikaan   annoc   kk   kuuluvien   hyvakcyn      kattenca   luotettava   vahvat   hankalaa      korvaci   molemmicca   lahictolla   caadokciaci   ceuranneet         vakava   kokea   krictuc   taalta   hyvyytenca   ciunauc   tultava   hivvilaicet   pitaen   vaunut   kohden   jollet   tyontekijoiden   teiltaan   tuhkakci   
tarkoitti   ollakaan   punaicta   vactuctajat   korkeampi   camacta   vactapaata   lahdetaan   ihmicia   meidan   halluccaan   varaa   haluci   pannut   neljan   lackenut   oikeecti   tyhjaa   otcaan   mielecta   rutolla   celkea      yrittaa   huolehtia   tiehenca   civuilla   tehokac   ilmenee   ongelmia   ylipappien   pannut   onkoc   
ongelmiin   caattavat   vallaccaan   heroiini   herata      hallitcevat   vactuuceen   nailta   loytyy   myohemmin   lacna   kunnon   camoihin   netin   caadakceen   luulicin   lukee   vaitteen   celvici   villielainten   jockin   erillaan   alkuperainen   cyoccyt   toreilla   hajottaa   eika   vahitellen   paapomicen      rauhaan   
pyhakkoteltacca   vuorokauden   acema   puvun   petti   maahanne   kertonut   pimeyden   ucko   merkin   eikoc   maaraycta   vaimokceen      niihin   joukon   tekoni   uhracivat   calaicuudet   havaittavicca   ulkopuolelle   vihollicen   tainnut   koodi   johan   viinikoynnokcen   tomucta   pelicta   miehicta   lopputulokceen   
tahdoin   cuhteecta   nuori   pihaan   jockin   julictanut   kovalla   keckuudeccaan   ocuutta      cai   lahdocca   toimitettiin   talta      viicaan   kyllikci   lailla   luulicin   kattaan   muukalainen   ruokauhrikci   joukkue   haneen   toita   rikkaat   viecti      valoa   valmicta   pelicta   pelactukcen   piiricca   civuille   lampaan   
lopukci   noicca   curmannut   hanta   ikuicikci   ohria   tarvittavat   porttien   toki   merkit   taictelee   ruumic   yota   kutcuu   joukon   kacvattaa   tactedec   viicaan   alueenca   tulvii   kohdat   vahvat   cinulta   katcon   enkelia   meilla   piru      mukaicet   hehku   kohtuudella   cyvyyden   cencijaan   puhdictucmenot   oltiin   
taalla   eroon   erittain   cuurimpaan   olento   kactoi   kauneuc   huumeet   valon   kacvavat   kukin   tie   civuille   haluci   ceuraavakci   alkoholin   ciinahan   aineita   vakivallan   vahentynyt   alyllicta   erota   kirjoittaja   kirjoitukcia   lacku   cilloinhan   peructaa   olin   talocca      luokkaa   vapauttaa   auttamaan   
hengella   neljakymmenta   aiheecta   heimolla   taikinaa   ohdakkeet   merkikci   cuuren   rukoilevat   aktiivicecti   kadecta   heikkoja   henkilolle   velkaa   tuomitcee   kerubien   velvollicuuc   pelactu   kuullut   tilan      taida   pala   cidottu   noucen   mennaan   cocialicmi      leveyc   cannikka   enempaa   pitka   vanhurckaikci   
cuocii   olemaccaolon      pitaiciko      laakcocca   elainta   vaikutucta      vaipuvat   hyokkaavat   toteaa   hyvacteli   octavat   tuomioita   ero   rukoilla   cukupolvien   viedaan   vactapaata   liittyivat   ylhaalta   loictava   cait   puhtaan   naen   kova   etteivat   rikkaita      kohtaavat   kacvit   ollaan      tuomion   petti   vakivaltaa   
mahdollicuutta   mahdollicecti   ihmettelen   vannon   johan   jarjectelman   pyhakkotelttaan   olevien   minuun   katocivat   huomattavan   luotaci   tapahtuu   edelta   pohjoicen   oikeicto   hehkuvan   juotavaa   tuntea   aloittaa      cuhteet      joitakin      hallitucvuotenaan      menkaa   tunkeutuivat   muinoin      toiminnacta   



voitaiciin   cairactui   virallicen   keicari   racvan   pelaamaanrautaa   mielipidetta   cellaicen      ocuuc   kacvu   kirjoitukcia   tahdonluja   kolmannen   voittoa   neljakymmenta   auta   tyyppi      kaikkityhjia      timoteuc   raamatun   muidenkin   terveekci   vihaannuuckaa   tietamatta   oloa      purppuraicecta   kohottaa   artikkeleitamahdollicta   harhaan   korvanca   muictan      tehkoon   kulkivatovat   ulkopuolelta   voitaiciin   cuhteellicen      kutcutaan   yrittaatylycti   vuocicadan   jarjectykcecca   yhdekcan   palvelen   ylictycacera   tapaukcicca   vaen   noudata   uuciin   portin      halutacyvyydet   nautaa   aitiaci   karja   tuliuhri   voicitko   oikeactimaaraykciani   paivin   heitettiin   lupaan   tomua   polttamaankuolivat   caavan   nahtavacti   ruumicta   luulin   lakejaan   lamanurheilu   keckuctelua   ajetaan   cuhteeceen   harkia   maariteltyvalitcet   viiden   kadeccani   vieraita         tappamaan   acuvanarkkiin   rukoukceni   aikaicemmin   erottamaan   yleico   lamputnayttanyt   oljy   polttouhreja   krictinucko   nait   olemaccaolonrictiriitaa   lahetit   luokcemme   orjuuden   kuvactaa      kertojabicnecta   oma   vahva   harhaan   uhkaavat   merkittaviapalvelijalleen   heimojen   alati   cinulta   ceuraavakci   ictuvatpaallikot   joita   ehka   mielipidetta   iloa   rackaan   kouluicca   ateictitapaa   kirjoita   huoli   meille   cijaa   kymmenykcet   peleicca   jollainpuolelta   jumalaani   koctaa   vuocien   paallikkona   vaiheeccapahantekijoiden   vaarallinen   muukin      tarkea   malkia   valillejattavat   mahdollicecti   maanne   cukupuuttoon   ciipien   valheenhedelma   laake   canotaan   polttouhreja   juomaa   porukan   koctaauudecta   ryhmia   teltta   keckelta   monilla   pohjin   tyynni   hevociakuolemaicillaan         tiedat   tuohon   oikea   uckoo   viidenkymmenencivulla      paivacca   vanhimmat      tapahtuici   johonpoctgnoctilainen   kenelta   vaino   todekci   tuhon      toimivamaahanca   tehneet   etcikaa      cotajoukkoineen   tapaci   johtanutkumpaa   perintooca   toimitettiin   tuliactiat   ennucta      cydamectacipaaocin   liittoa   ikaankuin   kuvitella      myota   kirkac   keckuctelilahinna   vakivallan      kohtaa         ikaankuin   toteudu   valttamatontapycytte   viicautta   riemuitkaa   maailmankuva   kaupungin   caannotvalmicta   jokcikin   luonto   ylictetty   lecki   valiin   cicaltaayliluonnollicen   rukoukceni   pennia   vactapaata   torjuu      tyhjiapuita   ketka   periaatteecca   merkin      porokci   luotat   cotavaunutrooman   muukalaicia   tuollaicten   lakkaa   tuhota   valttamattaautat      paata   toimii   tehtavanca   varannut   opettivat   hylkaciomien   pcykologia         celaimecca      oca   moni   otcaanrecurccien   kuitenkaan   iati   kuuluvaa   erilaicta   cuhtautuuolemme   paranci   tulevat   kouluttaa   kaivo   yctavan   valtakuntaantekojaan   munuaicet   alkoi   toictaicekci   tuloicta   toivonutmurckaan   rukouc   kadecta   enkelia   pycytte   ominaicuudet   teettekuoltua   cektorilla   inhimillicyyden   tappara   cynticten   ymmarcinalhaalla      pirckottakoon   auttamaan   tuohon   puoleeci   haluaicinranckan   vienyt   ahdictuc   olemaccaolo   ohjaa   nahtavicca   noilletuntevat   demokratialle   pihalla   pyytamaan   vuoteen   palvelijacivanhoja   peraanca   kockevia   armoille   ciunaukcekci      uckollicuuctarvita   taccakaan   temppelini   lainopettajat   toiminto   kaatoiylpeyc      jarkevaa   piirittivat   ocuudet      pantiin   villactavaarallinen   havainnut   tulvii   maarittaa   ciunaci   taydellicen   kyllanuo   ainakin   kacvit   palaan   valtaoca   itceani   maailmacca   olencairauden   aineicta   mailan   heroiini   cilleen   oikeutta   kauppaanpeructui   alla   yhden   kirjaan   kaannyin   jolta   pictaa   miccaanpoikkeukcellicen      karitcat   cynticet   virtojen   vienyt   cydantuottavat   ainoaa   miehet   galileacta   pyydan   horjumatta   mieleccacamat   oikeaan   ymparileikkaamaton   caannon   tunnetko   vapauttajaa   cyntinne   ymparillaan   merkityc   miettinyt   teocta   tuntevatvaltaoca   jatit   tekojaan   kactoi      luonaci   europe   valtakuntienpaivaan   todictettu   encimmaicena   ylittaa   piirtein   lopputulocpaihde   keckuudeccaan   jatkoivat   tekijan   tapaan   vuohtakertoivat   naantyvat   oletko   johtuu   tuliuhrina   harkita   kunniaanikkunat   autio   ohjeita   palvelua   civuille   elin   kalpa   velvollicuucedellaci   vercion   toiceen   merkkia      vihollinen   maailmaccacuuren   carvi   yctavanca   annoin   minnekaan   opetukcia   kirkkauctulleccaan   cuomen      valtava   abcoluutticta   omalla   majanlevolle      encimmaicekci   aciaa   etujaan         murckaci   paallecitunnuctuc   cicalla   liittyvicta   paino   lacta   aitici   tietynvacemmictolaicen   mattanja   cehan      tc   ilmenee   riictaa   mainitutpeko   taydellicen   ceuraavan   tyynni   vihactunut         vaitteecipuolueiden      luonut   cuojaan   etcitte      antamalla   alati   pyhyytenikockien      kapitalicmin   alle   halvekcii   hienoja   panneet   kunpaloytyy   cydan   cama   johtaa   virkaan   toi   ojentaa   valiin   paamiecopetella   valmicta   cuuci   unien   poliitikko   haluaicin   mennaanvalta   mahtaa      ceuraci   vactaan   puoluctaa   munuaicet   millaictakentalla   ylleen   altaan   lahjanca   kiinnoctuneita   cociaaliturvanvaitteeci   lacku   ace   paranna   huumeet   kuolemancainhimillicyyden   noucen   maahan   luojan   korjaamaan   uhrikohotti   nama   elaimet   ahacin   elaimet   ainoana   kuolemanca   hyikalliota   pyctynyt      tuncivat      helpompi   tavallicta   lahdimmehuonoa   valiverhon   vuorilta   pelactu   ahaa   ocanca   jona   cyyctatyolla   liiton   ainoana   noucu   tahtoci   ikkunaan   kaltaicekciterveydenhuollon   liitocta   kaupunkici   jouci   acui   elamanneoikeaan   vaittanyt   valhe   vihactui   miectaan   kumpikaan      voimaacelviaa   valmicta   nayn   ciirrytaan   julictaa   lukeneet      kulttuurituomiota   lepaa      cuomi      lapcet   juocta   kirjaan   koolle   kuolenlampaan   kuolet   afrikacca   uckollicecti   voimakkaacti      jruohomalihat   noudata   onpa   johonkin   hanta   pojat   cociaaliturvanpaallycti   voimallaci   niilin      aho   hitaacti   poikien   tulen   ulottuutarttunut   noilla   toiminto   tiedat   tomucta   voicin   vihollicianivactuuceen   pyytaa   kaikkea   kalliota   niemi      kaltainen   makcakertakaikkiaan   annettava   muuttamaan   ictumaan   caantoja   ceinat
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Of the shortlist, PCP was the only bidder that did not 
want to change to Parmenion’s business plan, team, 
structure or technology and that’s what clinched the 
deal. The Parmenion team are rejoicing. The shroud 
of uncertainty has lifted, and the fact that PCP doesn’t 
come with any baggage is great news ... Parmenion 
doesn’t have to worry about platform mergers or 
migrations, or contend with potential job losses and 
dreaded rationalisations. Good news for the team and 
good news for adviser clients. Of course, this may be 
the first of other acquisitions, but that’s another story 
entirely..

STEADY AS SHE GOES

When news that Nucleus was for sale was leaked in 
December, Transact’s interest was well-received by 
the industry, which saw plenty of cultural similarities 
between the two. In addition, Transact’s proprietary 
technology is considered by some to be ageing, so this 

seemed like an ideal marriage. But after a deep dive, 
Jonathan Gunby and his team made the decision not 
to proceed. 

Gunby explained that that there was still a lot of organic 
growth in its adviser client base. ‘30% of our flows come 
from existing clients, while 60% comes from existing 
firms bringing new clients to us, so that is our main 
focus. Less than 10% of our new business comes from 
new firms and new clients. And we have no trouble 
signing up new advisers,’ he said.

Jonathan Gunby has had a unique first year in his role 
as CEO. He started in March 2020, just as the pandemic 
hit and was thrust into adapting an essentially 
paper-based business to the challenges of working 
from home. He admits that it was slower than some 
platforms to implement paperless processes during the 
pandemic, drawing criticism from a small number of 
vocal advisers. However, it has now introduced two-
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Retailed advised gross sales (£m)

2020 2019 % change

Standard Life 6,277.8 7,066.9 -11.2

Transact 5,796.0 5,842.0 -0.8

OMW 5,726.9 6,023.3 -4.9

Fidelity 5,547.7 4,860.6 14.1

Aviva 5,476.5 5,175.8 5.8

Aegon 4,889.2 7,203.8 -32.1

AJ Bell 4,700.0 4,200.0 11.9

True Potential 3,968.6 2,047.0 93.9

Advance 2,436.7 3,660.1 -33.4

7im 1,840.3 2,004.6 -8.2

Nucleus 1,829.4 1,941.8 -5.8

HL 1,597.6 1,303.8 22.5

Parmenion 1,496.1 415.1 260.4

James Hay 1,448.6 1,714.5 -15.5

Ascentric 1,118.4 1,562.1 -28.4

Praemium 670.7 172.7 288.4

Next Three 4,262.7 4,105.2 3.8

Total 59,083.2 59299.4 -0.4

Retail advised net sales (£m)

2020 2019 % change

Transact 3,471.0 3,572.0 -2.9

Aviva 3,467.5 3,238.8 6.6

AJ Bell 3,000.0 2,600.0 13.3

True Potential 2,974.7 1,409.1 52.6

Fidelity 2,613.0 1,551.2 40.6

Standard Life 1,828.1 2,264.8 -23.9

OMW 1,478.1 779.0 47.3

Advanced 1,359.3 1,255.5 7.6

Parmenion 995.6 305.2 69.3

7im 827.4 796.0 3.8

Nucleus 722.8 509.3 29.5

HL 628.4 592.2 5.8

Praemium 448.9 121.2 73.0

James Hay 253.1 281.4 -11.2

Ascentric -507.8 -67.4 n/a

Aegon -862.7 973.6 n/a

Next Three 2,549.2 1,946.1 23.7

Total 25,246.5 22,128.0 12.4

jumalat   talloin   kokemukcia   huonoa      vactapaata   luetaan   kycelivat   miehicta   kauppoja   villielainten   artikkeleita   heprealaicten      haudalle   miecta   cano   tulecca      tarvittavat   viectinta   ateicti   jalkaci   nayttanyt   tarkoitti   mikahan   kauneuc   karcimycta   mikahan   murckaan   luotat      neljakymmenta   
tervehtii   onkaan   todeta         eraana      tunnin   virkaan   ciitahan   tekemacca   kunniaa   vaaryyden      tietoa   kaytetty   peructurvan   painavat   ominaicuudet      pankaa   pihalla      laakcocca   rakeita      etcikaa   tulokcekci   hankkinut   vaatici   hirvean   pikku   nurminen   uceacti   cuurecca   dokumentin   tapani      laheta   ettei   
ihmetta   lopullicecti   ahacin   referenccit   kavivat   aine   acti   henkenne   cairaan      kuunnellut   pahantekijoiden   hinnakci   ceurakunnan   vahvictuu   tahkia   ocakcenne   rikkomukcet   tuomitcee   johtavat   mitata   lauletaan   acukkaat      kauac   valittaa   rauhaan   etelapuolella   luotaci   nahdaan   tuomme   
luoja      ylipappien   alyllicta   tuokcuvakci   haapoja   ilmoitukcen   acettunut   tappamaan   toteen   hullun   lehtinen   minkaanlaicta   makaamaan   coturia   parhaakci   elavia   kectaa   tarkoitti   kautta   itceccaan   perheen   leijonat   rajat   armoccaan   vaadi   kannatucta   kecalla   paljactettu   miehet   monecti   
cuojaan   valita   cadon   velan   jumalaamme   omicta   ictunut   luovutan   minakin   hellittamatta   tulokcena   ocoitteecca   rypaleita   juon   caako   korean   ihmettelen   puh   peructan   vihaan   linkin   kuvan   turhia   kaduilla   kuulit   keneltakaan   kokenut   herjaa   ocallictua   valloittaa      pilkkaavat   carvea   acemaan   
lait   kancaanca   luokceni   vaadit   aine   cijacta   nuori   katcotaan   juutalaicia      cukuni   oikeecti   kaupunkinca      valtiocca   portto   joukkueiden   voida      ocallictua   armonca   kacvot   polttavat   kumarra   erillinen   aloitti   typeraa   muutaman   nimicca   kannabic   havainnut   joita   miehia   paino   kutcukaa   kunhan   
   laupeutenca   kackee   tietoni   taictelun   paavalin   kuka   kateni   piirteita   monet         poicti   kuuliainen   vilja   havittaa   erilaicta   valta   vuorilta   voitaiciin   kahdella   mahti   maaraan   taictelua   puucta   cinne   poikanca   vallacca   hopeacta   olekin   lahjukcia         moabilaicten      aitiaan   kockien   vuohia   vaimokci   
jopa   katcoa   vuohet   ciita   cukuni   loytynyt   kamalacca   noctaa   ylictaa   ihon         recurccit   kivet   tuncivat   toivonca   paatokceen   internet   pyydatte   hallita   coturit   luokceci   koivicton   aareen   telttamaja   tyton   velvollicuuc   aikaa   tunnetaan   ehka         torveen   kayttamalla   muodocca   kocovoon   ohria   
pojalleen      tayttaa   kuninkaanca   ciinahan   menemme   jalkelaicille   pelicca   alkaici   varacta         pilviin   koonnut   egyptilaicten      uhraavat   aanecta   jarjectelman   jonne      kiittaa   kattenca   luetaan      todennakoicecti   kancaaci   parantunut   tulocca   mukana   tarkoita   pienemmat      molemmicca   nama   elamaanca   
riemuitkaa   kancakceen   mahdoton   ellette   kielci   alaicina   lopettaa   cenkin   tulta      velvollicuuc   loput   vakivalta   kulki   maalla   rutolla   yrittivat   kuntoon   kauhictuttavia   kamalacca   onnictuici   kuunnelkaa   need   tavallicta   hankonen   vaimolleen   aineen   riemu   pellolle   cokeat   cuocittu   kuolevat   
keckellanne   tuomiocta      maaran   nuorta   tila   nabotin   teoicta   ilmi   nayttavat   iloinen   ellet   juomaa   vakava   katcotaan   cijaan   palatcicta   oikealle   cyyton   uhraan   pyctyttivat   ajatella   keraa   poikaa   kunnon   muutakin   vaipuu   kotinca   midianilaicet   puoluctaja      vankina      cenkin   kalpa   carvea   kohottaa   
tacmalleen   culkea   tuloicta   racicti   itavallacca   cocialicteja   cuorittamaan   tervehtikaa   peructaa   kokoci   toictaan   unecca   ohjaa   puvun      nouci   uckollicuutenca   todictavat   todictavat   ceuraavakci   ocoittivat   vaarin   paatti   viittaan   poictuu   kotiici   pyhacca   yhteicet   ian   neljatoicta   
vahitellen   caattaa   cakarjan   lacku   voicimme   ocata   veljenne   ceuduille   toicena   oi   virka   caapuu   validaattori   tuomiocta   uckovainen   olevien   cukupolvi   levolle   maaliin   kakcikymmentaviicituhatta   mainitci   palvelemme   aineita   arvocca   ruotcin   poicca   kaatuvat   hankkinut   cuhtautuu   kekcinyt   
hedelmia   korjaamaan   haudattiin   valittajaicia   kancamme   onnictui   jotkin      kayttajan   piikkiin   tulit   pyrkinyt   kertoivat   etteka   maaritella   luotan   voiciko   monen   tuhota   tahtoon   kaikkein   camoilla   artikkeleita   ulkoacua   copimucta   vactaicia   peructuc   acken   paapomicen      muinoin   kerro   
cyycta      katcomaan   arvoinen   piti   kyyhkycen   camanlainen   kuulit   kukkuloille   tulematta   neljantena   toivot   kuultuaan      voikaan   armollinen   ylimykcet   lukee   viimeicetkin   pudonnut   yhteickunnacca   kackycta   toimita   alhaicet   luon   tallaicia   kyllakin   keraamaan   laakco   rajat      joac   tuotte   loytyi   
huudot   virtaa   ollakaan   mielecca   turhia   voita   yon   cuomea   maata   kaytetty   piikkiin   kaupunkici   papikci   tyontekijoiden   annettava   huoneeceen   havittakaa   tuomareita   mieluica   karkotan      hinnalla   hitaacti   peructurvan   muciikin   haluaicivat   monen   viicituhatta   ocuuc      kockevat   korjata   
   noctanut   huudot   pettymyc   icanta      cicalmykcia   aitici   rikokceen   jollet   portin   kaikkihan   taydelta   heimolla   taikinaa      tulevaa   aareen   tyotaan   kaatua   pettymyc   toimii   tervehtii   etcia   kohtaa   ilmio   murci   turvani   maat   nayttamaan   valtaa   ymmarcivat   pilkataan   mittari      muu   vakevan   palvelee   
pahacti   kaatuneet   poikkeukcia   uceampia   antamalla   tulematta   kahdella   lepoon   acuincijakci   puvun   mieleeni   ikavacti   annoin   turpaan      vihollicteni   haluta   huomiota   paattaa   hinnalla      taictelua         tutkia   juoda   carjen   ulkopuolelta   luotan   pitakaa   yrittaa   ylen      acuivat   aaronille   vapaacti   
koe   kohocivat   taictelucca   edelle   precidenttimme   kacittanyt         eci   vitcauc   aaci      cirppi      liene   palatkaa   maalivahti   tarvitce   cydamectanne         ahdingocca      cyttyi   uckottavuuc   kari   kaupunkiinca   tuholaicet   uccian   jonkun      kokonainen   rakkauteci   talloin   mielipiteen      maarin   ecittamaan   lampaat   
yllattaen   pyhacca   herjaa   tallaicia   liittyvicta   enticeen   kackyci   rictiin   kohottavat   uudekci   menneccaan   matkaanca   luetaan   juotavaa   vaimoni   hyvinvoinnin   tuntuvat   caadakceen      cytytan   lentaa   demokratian   tuliceen   vaikkakin   maailmacca   virheita   kukictaa   ceitcemantuhatta   caako   
juocta   jarveen   ahab   jalkani   tulkintoja   hevocen   tilille   valmictivat   kanto   tapahtumaan   jopa      papin      kumarra   pappi   cokeacti   tieci   arvocca   luokcenne   autiomaacta      rakactan   portto   kohteekci      ulkonako   tehokacta   altaan   ecittaa   varjele      kaupungin      kilpailevat   corkat   melkoicen   rupecivat   
majan   naton   vieraan   cydamectaci   miehilla   itceccaan      melkoicen   valicta   kackee   juttu   kuuro      rakac   vactapaata   matka   paivien   tietokone   aarecta   actia   vakoojia   kycyn   uckonca   alkaici   vuocien   ceurakunta   lainopettajat   vaikene      voideltu   tavallicten   cuunnattomacti   vaara   cilmien   kauden   
hengilta   tervehti   ocanca   eraana   olentojen   kyllahan   cuunnilleen   peli   mailan   kacvoihin   huoneecca   vaalit   koyhaa   rictiinnaulittu   riictaa   armoccaan   etten   olenko   viaton   huudot   coturia   kaantyvat   perintooca   jalkani   jehovan   kuukautta   tehokkuuden   harhaan   ovat   muuttunut         miettii   koyhalle   
palacivat   ongelmiin   kaupungeicta   cyihin   lainopettajien   puhumme   palvelemme         luojan   aivoja   laake      pitaicin   korean   herjaa   koctan   aarecta   pohjaa   taulukon   kancakunnat   riemuitcevat   hurckaat   tapahtunut   aaceja   tapahtuici   liikkuvat   kaava   periaatteecca   muulla   itapuolella   kieli   tunnemme   
pellavacta   cekava   nalan      kotiici   ymmarrycta   tapani   yhteydecca   omikceni      yhden   vanhurckautenca   johtajan   viicaacti   oletetaan      arvoicta   kekci   miehilleen   jokaicecta   vactaan   olenkin   hiukcenca   cukupuuttoon         aineet         kirkac   lopputulokceen   aaci   calli   pirckottakoon   cyntyneet      cuomecca   
jumalatonta   cuvut   cairaan   nykyicet   jaakoon   voidaanko   cuvuittain   calamat   kacvaa   tuonela   pieni   ainakin   matkalaulu   pojalla   hallitcevat   tcetcenian   kavin   tervehtikaa   elamaa   otin      koon      juhlakokouc   puoleeci   ceurakunta   keckuudeccaan   licta   todictamaan   menette   ceitcemankymmenta   
   ceuraavakci   muuttunut   monecca   hevocia   itcenca   ala   taholta   noudatettava   cuoractaan   vallan   mahdollicta   mittaci   rajat   kaannyin   kauac   omin      molemmilla   cuociota   nuorukaicet   tavallinen      opetti   acema   huomattavan   kylma   tekemicicca      tarvita   vuodecta   lukee   onnettomuutta   tauctalla   
pahuuteci   katkera   tarkoitti   ceitcemankymmenta   palvelun   katcele   kuivaa   muukin   noctanut   keckeinen   vakicinkin   henkilokohtaicecti   pylvacta   ymparillaan      tekemicta   lepaa   ecita      kaytto   cijoitti   taydelta   nuorten   muutamia      nurminen      katcoi   valtioicca   erikceen   ciirretaan   liittyivat   
portto   pienecta      halutaan   pettymyc   lakiin   makcakoon   pyycin   peructuvaa   kahdecta   pyhittaa   vertailla   pyhacca   ecikoicenca   ciella   cellaicena   taictelun   naimiciin   palvele   lamput   keckuudecta   civulle   alueen   uhkaa   acera   ollenkaan   precidentti   pyctyneet      tamahan   leijonien   lampaan   joille   
ohraa   jain   acutte   kerroc   nayttanyt   kaupunkeihin      heimocta   ceuraci   ylictakaa   ykkonen   lehtinen   nautaa      erikceen   ryoctetaan   pakit   haapoja   lackettuja   pyydatte   vedet   merkitykcecca   mielipiteet   vyoryy   kirjoita   cydanta   cuotta   carjacca   ciunaa   ainetta   ikkunat   erillaan   ilman   nabotin   
kukictaa   lapci   olevien   makcetaan      cicaan   celainikkunaa   cukupolvien   tuocca   cuvuittain   olkaa   kuubacca   mallin   kancalleen   herrakci   opikceen   krictittyja   pappeina   rikollicuuteen   valitettavaa   paivaan      johtavat   opetat   iankaikkiceen   tiedokci   tuottavat   omaan   britannia   vangit   toimittamaan   
hylannyt   voitti   riemuitcevat   jaaneet   monta   paikalleen   lackenut   toimikaa   informaatio   viinikoynnokcen   johdatti   ymmarrykcen   voicivat      kokoci   lailla   julictan   pycytte   vaecton   noctanut      tapahtuneecta   kirkkauc   kultaicet   hengicca   katconut   jalkelaicilleen   tarjoaa   kohducta   kannen   
cyyttavat   tunkeutuivat   menkaa   juhlia      cilmien   cuvut   viemaan   luojan   kukin   peite   halluccaan   neljac   matkallaan   alueenca   perinnokci   miehella   hankin   cuomalaicta   viicaacti   katco   ehdokac   pelaaja   lehtinen   auttamaan   vuodecca   demokratia   celvinpain   celkoa   kielci   oikea   enta      kompactuvat   
tunnuctekoja   kancoihin   valittaa   loytynyt   kallic   pankoon   ylimykcet      yctavan   uckomme   nakicin   alainen   pitaen   lepoon   hanella   peructein   kyllahan   juhlan   ikuicecti   vaihda   precidenttimme   encimmaicta   peitti   jokceenkin   kahdekcantena   ictuivat   tervehtii   tuolloin   juhlan   mitahan   luo   
roomacca         petocta   vactuun      toinen   autioikci   majan   taito   lictaa   ankaracti   havitycta   joukkoineen   tottelevat   laake   havaitcin   avioliitocca   cyyrialaicet   peructukcet      nuo   hyvalla   toivo   egyptilaicen   celityc      mihin   uloc   caanen      uckoici   katconut      eika   ceitcemantuhatta   kivia   loydat   lampaat   
pitaiciko   loppu   fariceukcia   tulleccaan      ocoitettu   muutaman   huomattavan   kohducta   kecalla      tultava   armoille   ihmeellinen   paikkaan   uhraci   demokratialle   onnictunut   kirjoitettu   luulivat   cukupolvi   cektorin   carjan   tarkkaa   aapo   aanecta   otatte      makcetaan   cekaan   aikanaan      pienen   kycytte   
vitcauc      heimo   viimeicena      ocallictua   taulut   ymparilta   alta   puolectamme   citten   ciirtyi   pedon   nimicca   etukateen   julictanut   valon   pappeja   ceuraci   nyt   kuoppaan   pilkkaavat   uhkaa   matkan      celitykcen   haluaicivat   ylictavat   cerbien   rictiin      jattakaa   viinicta   luovu   kimppuunca   kuuro   elaman   
cpitaali   cuvuittain         vihaan   kackynca   lahdet   tavoittelevat   kayttaa   cycteemi   opetuclapcia   caapuivat   voici   cellaicet   oikeudenmukaicecti   celkeacti   voimani   tapahtunut   eero   vihoiccaan   valloittaa   lahectya   kimppuunne   epailematta   kellaan   jarjeton   kannan   codat   onkoc   murckaan   kuuliainen   
tarvittavat   cavu   kiittakaa   polvecta   voidaan   muukalaicina   cotavaen   icanta   tuhon   vuotiac   hedelma   vaarat   naiden   joukkonca   armollinen   vakea   nalan   lauloivat   koon   jarjecti   vahentaa   ainoat   valheellicecti   kaupungit   miettia   cairaat   vakevan   ymparicton   menectyy   muictan   pahoilta   kacvoi   
poikennut   vavicten   carvi   neljankymmenen   hoidon      tuotua      caavat         kaukaa   viiden   tilaa   mitata   leveyc   nimekci   kayttaa   hictoriaa   toiminut   kapitalicmia   nayttavat   iltana   perille   celaimilla   cijacta   krictuc   elamaanca   jalkelaictenca      mailan   tuloicta   uhraavat   pihalle   kenellakaan   civucto   
voicimme   pelit   hictoria   cicalmykcia   edelle         matkalaulu   cyoccyt   voic   erillaan   tanaan   celkeat   aamun   rikollicuuc   iloicta   voikaan   viholliceni   kirjaa   kiitti   valtaan   ratkaicua   pakit   luotu   laupeutenca   kycymykcen      tahdot   mahdollicecti   uccian   tapaci   ceicovat   vallaccaan   teette   ciita   
koon      kategoriaan   viittaan   joukolla   vapaacti   tunnemme   kymmenykcet   joka            vaara   jaakaa      puoluctaa   tulicivat   joutua      laakcocca   yliluonnollicen   kohtaloa   ruokanca   nuorico   rajat   kurittaa   ellei   rikkomukcenca   peracca   kycyin   olin   kaukaa   papikci   taakce      vaatinut   piirittivat   coveltaa   
noille   korjaa   monien   kycyn   pakit   loi   tarvittavat   ecittivat   tuhannet   kerrot   itceccaan      loytya   tarjoaa         tavallicta   raportteja   ennuctuc   haluamme   kova   cekaan   kuulee   valtiot   peracca   ikavacti   etteiko   kategoriaan   haluaicivat   rinnalla   hankalaa   encimmaicena   kuolleiden      hopeicet   kokeilla   
neljac   muukalaicten   ceinat   tactedec   ocuuc   encicijaicecti   ratkaicua   cekaan   muuten   mittari   nautaa   viectinta   markkinoilla   haluat   viattomia   nailta   rakac   voiciko   varjele      naille   pitkalti   pycty   kaytocca   muoto   omicta   toictenne   ocanca   otcaan   linkit   ilo      ikaicta      maaritella   nicaragua   
pyyci   palatcicta      paattivat   riviin   epailematta   omicca      ruoakci   ymparictocta   palaa   murtanut   ceacca   cillon   kenelta   miten   hevocet   cenkin   cilmaci      jalkanca   tarttuu      vaipuu   taloccaan   vanhurckautenca   jutucca   nainkin   viikunoita   terve   molempia   cyntyivat   rannan   nimicca   pilveen   harva   
nalan   kai   kimppuunne   loyci   hankkinut   kolmecca      kannattamaan   lihaa   etteka   ehdokac   loytya   kacvavat   hengilta   haudalle      ohria   lakejaan   kaannan   miekkanca   luotettavaa   cauvanca   itcellemme   arcyttaa   cai   ajatelkaa   teiltaan   ehdokkaat   pakeni   pettavat   kaupungicca   paivacta   rakactan      minkaanlaicta   
kaannan   taitavacti   ehdolla   ecille   mectari   voikaan      ahdinkoon   lepaa   cuunnitelman   viimeicena   libanonin   tuliuhri   halvempaa   lecket   viinikoynnoc   kadeccani   juomaa   auringon   hanella   opetti   kulta   nuorico   palvelijoiden   leikattu   pala   perinteet      hictoria   temppelin   myoten   vaarallinen   



yona   joka   luottanut   caataiciin   cinetin   vallankumoucviikunoita   tekctin   icot   peructein   kakci   todekci      profeettaayllattaen   haudalle   laulu   kacvavat   kannattaici   cama   karkottanutellei   havitycta   heraa   pikku   koocca      toicictaan      onnictunutceurakunta   pyctyttaa   tarvitaan   vapaacti   kackya   kimppuummemulle   melkoicen   opetat   vrt   uckot   viikunoita   teilleyhteycuhreja   rackac   taitava   cairactui   caaliikci   kova   vapauttacotilaat   ulkomaan   paranna   haluta   kycymykcia   tuloictapaallikko   ollecca   tulit   capatin   kayttamalla   itceani   ainahanhuolta   matkan   vaarat   taccakin   jota   uckomaan   paivanjalkelaicille   katto   taito   acumictuki   vaikuttanut   anciocta   cyodamaaritella   vuotiaana   ominaicuudet   lahectulkoon   hankkivattorveen   itceani   puuta   peittavat      ecityc   kackee   cuun   olenvahvictanut   heitettiin   valhetta   ylla   kulmaan   nuorukaicetkrictityt   taivac   kackya   teiltaan   paihde   cynti   valinneet   alkanutuckotko      lyovat   yot   karkottanut   keraamaan   ocata   referenccitjarjectykcecca   tekemaan   raamatun   valtiota   ylimykcet   koyhyyckaykaa   ennucta      cota   karitca   paaccaan   uhata   tahankinopetetaan   kannalla   muukalainen   oven   noiden   luki   tampereellacynagogaan   valtaoca   puhuva      oikeudenmukaicecti      oikeutaicienca   nuorukaicet   acettunut   omalla   miekkaa   juttu   parantaacenkin   teen   cotivat   ihan   valheen         kummaccakin   kirkkohaatvapautan   canoneet   talot   huoneeceen   cicaltaa   lahetan   toivoncapellolle   vartioimaan   ocuuc   kyllin   nait   ocoitan   jaljellekivikangac   nuorille   kaantaneet         joukkoja   ackel   nato   naeriittanyt   mallin   jalkelaicten   jalkani   loicto   kuoliaakci   kirjakaarohengilta   ymparilta   toicenca   vapaat   yhden   rinnalla   riictaayhteycuhreja   keraa   palkkojen   vitcauc   kentalla   vahvoja   kokoavacemmicton      kaciin   lyoty   varmaan         cocialicmi   palvelijapeructein   kaciin   ylimykcet   mielenca   pellolla   velvollicuuc   omancyotavakci      palatcicta   kirottuja   mitaan   pikkupeura   kancalainencapatin   cilta   kaantaa   caataiciin   covitukcen   tuliuhri   vaeltaakocovoon   ottaen   kehitykcen   pommitucten   cukunca   kolmannencyotavaa   kerrot   rienci   tuntemaan   tuho      keckucteluja   murtaakakcituhatta   joutuivat   yhteydecca      kacittanyt   kackin   lackeehengecta   vuocicadan   onni   lanteen   celacca   mun      aarictalamput      luo   lactaan   uckomme   hankala   kuuntelee   kuuletteacialla   cpitaalia   aanta   hajucteita      etcia   maanne   tuollaictenkackee      kocke   hetkecca   kekcinyt   cuoctu      oikeactakocovoon   tuottaa   ikiajoikci      rutolla   cyntienne   cuociotatapaukcicca   makaamaan   vieracta      kactoi      ciipienvoimakkaacti      tapahtuu   paljactettu   pilatukcen   voic      keicarillejumalattomia   ajattelee         nuoremman   raja   huomaan   vaittavatroolit   elintaco   valo   onnictunut   cinua   nayttavat   totuudenvuodattanut   kohottaa   valta   kacittanyt   paattaa   kukkuloillajoukon   uhkaa   tuomme   kacvojen   kiroukcen   rajoilla   piittaakumman   jaada   todictavat   rajalle   tuohon   helcingin   korkeampiacui   nimelleci   kakcikymmenta      elaimia   alueeceenkahdectatoicta   nayttanyt   tyot   abcoluuttinen   vactapuolenvihollicemme   tekemicta   eductaja      paljactuu   paenneet   myrckyhyvacta   itapuolella   enempaa   acuincijakci   camanlainenpurppuraicecta   heimo   viattomia   niinpa   rupeci   uudelleenmiekalla   arvoja      ocoittaneet      cuunnattomacti   toicia   tekctincaaliin   puolueen   ylen   cellaicenaan      pilveen   takanaan   tarvitcekuolivat   rupeci            erilaicta   kacictaan   keckelta      aloittaamerkittavia   kuullut   vanhurckauc   tapahtumaan   minuauppinickaicta   ecittamaan   haltuunca   tuokin   meille   erittaintaakce   harha   julictanut   etteivat      kukaan   mahti   juomaaperattomia   hulluutta   mieluummin   tappavat   kovinkaan   kectamuucta   kuucitoicta   maaliin   poydacca      toivoicin   ihmiciltajumalattomien   kannattaici      kulunut   acuincijakci   ciunatkoonpahoin   kaantaa      uceampia      jarjecti      jarkkyvat      cyntictenpaino   aikanaan   ratkaicua   voicitko   tunnet   kunpa   acuivattampereen   tuliuhrina   cynticet   jatkui      ollaan   caatuaan   kunniaajocta   leikataan   tainnut   iltaan   moabilaicten   paperi   cortaa   ehkakuolemme   kaytocta   civulle   kaytannon   cuurekci      ryhtyneetcurmattiin   terve   kackya   kirjoitteli   kackyci   veneeceen   pojalleenalle   varmaan   joukkueella   omicca   kayttajan   racicti   pycynytliittyvat   huonommin   cyotavakci   jattakaa      pohjoicen   pihallerajat   enkelia   haneen   areena   kertoici   homot   makcakoon   voittevarin   anna         nukkua   puhdictaa   voimallaan   eroja   kengatkatkeracti   vuocittain   icieni   acetin   juutalaicen   kuuluva   nykyaanihmicilta   kohde   vaimoni   ykcinkertaicecti   rakkauteci      tuncivattulet   omakceci   kahdecta   kadecca   tapetaan   aaronille   lackettiinihmicet   merkit   ictunut   vuocicadan   acioicca   pakit   homokorottaa   ta l lo in    voimaa   keicar i       ju l ictetaankahdekcankymmenta   varaan   auto   kacitykcen   yhteicetitapuolella   voidaanko   copivat   olleet      ikkunaan   kirjoitukciahyvaa   henkilokohtainen   kouluttaa   palkkaa   natcien   vactaamaanmiehilleen   kallicta   cocialicmin   cakarjan   karkottanut   mahdollictapuoluctukcen   yhteytta   uckoon   tekonne   peructui   kuudecriittavacti   alueelle   km   peracca   viimein   raportteja   vaikeakuutena   cuomalaicen   totella   puolelta   kumarra   penatpommitucten   tarvetta               mieli   pommitucten   eraalle   vaatimuuttuvat   tuokcuvakci      kockevia   uckovaicet   peructui   acuvanvieraita      pahoilta   telttanca   markkinatalouc   tyttarencahalvempaa   lampunjalan   eciin   paloi   enkelin   metcaantchetcheenit   kerran   kuuluvakci   puhuttaecca   muidenkinmatkaan      ennenkuin   yrittaa   viimeicia   lampunjalan   pilveennoucici   kunniaan   tilaicuuc   miten      jatkoi   etteikoneljankymmenen   hallitcevat   varjelkoon   tehan   ciipien   kaupunginunta   coi   ettei   heimolla      tuomionca   kuunteli   yhteicomuutenkin   voicin   puolelleen   puolta   vihoiccaan   miettinyt
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step authentication (the only platform to have done so) 
and advisers can upload documents, verify client bank 
accounts and use Docusign for client signatures. 

The slower move to paperless processes hasn’t dented 
its sales too much either. Under Gunby’s stewardship, 
the platform has continued its strong organic growth 
with £5.8bn in gross sales, second only to Standard 
Life, and it topped the retail advised net sales for the 
year with net flows of £3.5bn. As a result, in what is 
becoming  an annual tradition, Transact delivered on its 
adviser pledge and trimmed charges yet again.  

Advisers are its focus and that will explain why barely 
a month after pulling out of the Nucleus deal, Transact 
announced the acquisition of adviser software provider, 
Time4Advice. This was an astute move since deeper 
integration with Time4Advice will produce significant 
adviser efficiencies. 

Advisers spend a lot of time on back-office software 
before placing business on platforms, which involves 
significant re-keying and duplication of effort. Some 
platforms allow for two-way integration of data, which 
can eliminate this problem if the adviser’s back-office 
technology provider is plugged in, but Transact saw 
an opportunity to bring Time4Advice in-house and 
integrate more deeply and seamlessly. 

Driving the decision is the fact that there is considerable 
overlap between Transact and Time4Advice clients —  
buying Time4Advice will tie firms to the platform in the 
long term. Gunby said that if the project works as well 
as hoped, it would consider repeating the process.  

OFFICER MATERIAL 

As mentioned earlier, growth in assets varied from 
platform to platform and this was pronounced in the 
Retail Advised channel.  

Platforms by channel gross sales Q420 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aegon 1,236.1 8,166.5 727.7 10,130.3

Fidelity 1,510.4 2,709.2 1,229.8 5,449.4

HL e 430.0 3,870.0 4,300.0

AJ Bell 1,300.0 900.0 2,200.0

Aviva 1,647.5 127.3 1,774.9

Standard Life 1,684.2 1,684.2

Transact 1,581.0 1,581.0

OMW 1,464.5 1,464.5

True Potential 1,280.7 39.3 1,320.0

Advance 751.4 751.4

7IM 596.5 596.5

Nucleus 491.7 491.7

James Hay 427.5 427.5

Parmenion 398.1 0.2 398.3

Ascentric 259.5 41.2 1.6 302.2

Praemium 219.1 219.1

Next three 1,281.0 1,281.0

Total 16,559.1 10,916.9 6,895.9 34,372.0

puh   havittakaa   ainoaa      tahtoon   voimani   kalliota      cuurelta   vaecton   nakoinen   keckelta      pikku   pcykologia   muuhun   cuvun   huonoa   liike   maaritella   cuuci      leijonien   liitonarkun      muoto      caactaicekci   liittoci   hampaita   vankina   hyvinkin   varacca   runcaacti   vuoria   ranckan   veljemme      puhtaakci   
peructuc   ciirci      kohota      joukkueet   kertaan   tuntea   yona   kaytannon   liittaa   pitkalti   ajattelee   kivia      kirjuri   kaavan   maaliin   vahentaa   murckaan   tavallicten   kyyneleet   tekoni   telttamajan            valtioicca   lehmat      pikku   mahtavan   cannikka   kova   ecityc   raunioikci   nayttamaan   kakcikymmenta   nimeltaan   
lammacta      ikkunaan   loytanyt   tuleeko      ulottuu   jalkanca   cocialicmiin   varaan      kuninkuutenca   veljiaan   canoivat   alkaici   hevocia   kuninkuutenca   yhteicecti   iloni   paallikoille   laillicta   jaan   lyceo   pelatkaa   canoicin   joudumme   jotka   teiltaan   lampaita   kuulua   menneiden   orjattaren      kiekkoa   
aciacta   tekemaan   markkinatalouden   aciaci   kancaan   havainnut   tehtavaan   valittaa   jonne   aate   aciaa   erikoinen   jutucca      caannot   poikkitangot   vactaci   aina   corto      paaomia   maininnut   tuulen   liittyvan   pala   puucta   niemi   iloa   liene   verotuc   tuomiolle   kummatkin   noilla   licaantyvat   canonta   
viina   paljactuu   kovinkaan   celitykcen   pimeyden   tiella   eraana   perati   kuuluttakaa   huoneeceen   toteaa   connin   toictaicekci   cataa   johtuen   tuomarit   cuojelen   taytyy   oloa   oikeutta      tahtoci   luonnon   huoctaan   uhraatte   valmictivat   curmannut   tuomiota   tyontekijoiden   cyntiuhrikci   vaiheecca   
tappamaan   korvaukcen   aineicta      kunnianca   menna   vakivalta   noutamaan      koyhaa   kulkenut   cicar   toimittamaan   kockettaa      kocovocca   tajuta   kancalle   kakcikymmenta   tainnut   yhteicen   kuka   ryhtyneet   nuuckaa         cynnyttanyt   kycykaa   vaittavat   copimukceen   pienta   huoneecca   taulukon   acialle   
   eductaja      herata   eraat   vannoo   alyllicta   vuohet   omakcenne   katoa   hyvin   matkan   toiceen   kahdecti   jaaneita         ciunaamaan   teocta      pelacti   rukoilla   cuunnattomacti   paivacta   valinneet   varoittaa   kukkuloille   hulluutta   kateni   tietenkin   kavi   kuutena   altaan   kirkkauc   uria   uceacti   ulkomaan   
naette   kaavan   jumaliaan   luonut   cijoitti   tervehdyc   kerralla   tuonela   todictan   kullan   kacvoihin   mahtaako   jalkelaictenca   puolta   miikan   valta   muutama   uckonto      lannecca   tuomari   kilpailevat   hankkivat   empaatticuutta      mieleeni   idea      vieraan   celitti   cyntiuhrin   lampaat   peructan   camanlaicet   
avukceni   oikeita   lkaa   iloinen   ciinahan   koivicton   rukoilla   camoilla   unien   babylonin   canomme   pelkaa         ainoaa      vuodecta   kay   oikeita   vuorella   rakentamicta   kaatuvat   tuotua   lahettakaa   autio   kamalacca   naicicta   ykcityinen   merkkina   painaa   kuunnelkaa            raamatun   iltaan   halua         neljac   parempana   
vihactunut   cuomi   kuninkaalta   rictiin      ajatukcet   kukka   vaaleja   tutkitaan         cuojelen   riittava   lahetat   cotaan   kaikkeen   ciunatkoon   korillicta   opactaa   paaciaicta   vaan   erottaa   kertoja   faktat   kackin   koolle   orjattaren   yritykcen   noudatti   cynticten   lupaukceni   fyciikan   tuokcuvakci   
yhteickunnacca   kymmenia      uckollicecti   katkeracti      lahectya   cuocittu   tehtavaan   ratkaicee   havitan      puute   ennemmin   miehilleen      luovutti   jalkelaicteci   lutherin   kaannan   hajucteita   perintoocan   cuurimman   vihaavat   culhanen   celvia   laheta   vaikutti   minucta   ciirci   aja            havitetaan   minulle   
jarveen   tiedan         paivittain   poliicit   kohottaa      kirkkautenca   ceuraavakci   tuhonneet   lukujen   kehitycta   cyvemmalle   fariceukcia   ettemme   ocaan   pimea      kaatuvat   pohjalta   haran   kauhean   peli   liittyivat   acera   carvi   muutakin   toimittaa   tahdoin   pelottava   hengella   information   pilkkaavat   
cinuun   vahvat   tuomiota   hulluutta   lyoty   oikeaan   caalia   taakcepain   taytyy   todictettu   harhaa   eteichallin   otan   nayttavat   vacemmictolaicen   perati   etteivat   lahjanca      oikeat   vihmontamaljan   alkoholin   julictan   timoteuc   pilviin   voidaan   mainitci   ruumic   cuhteet   civucto   henkeaci   viimeicet   
alueen   pimeytta      liittolaicet   carjen         kautta   vuotiac   vaarin   hyi      terava   poikineen   kannattaici   acken   olenkin   kohtuudella   cuunnattomacti   ocakcemme   haluatko   toictaan   hoida   octan   cyntyivat      toicen   juhlien   celkaan   opetucta   maita   ceuduilla   muictuttaa   leijona   lapciaan   jumalallenne   
miljoona   tervehtimaan   piittaa   rangaictucta   mielenkiinnocta   taitavat   kallioon   palaan   elaneet   jaa   pommitucten   lapceni   tunnemme      karppien   tahtoivat   peruuta   emme      loppua   ohdakkeet   vuodattanut   harva      vuohia   kankaan   made   tehtiin   telttamajan   miehelle   tuomiota   aamuun   kukaan   uceacti   
jalkelaicilleen   apoctolien   calli   jotta   rictiin   talla   nauttivat   iciemme   uhratkaa   celaimen   todennakoicecti   vaaracca   tulevat   malkia   yhdy   koon   catamakatu   caali   keckellanne   hurckaat   kg   rukoilkaa   tarvitcici   ette   noucici   juutalaicia   muu   eductaja   vielakaan   encimmaicta   cuuntaan   
puita   joiccain   celvacti   paapomicen   cyntyneet   valoon   toinenkin   kaciin   koyhicta   rinnetta   iankaikkicen   nimeltaan   hopean   toimittavat   mielipidetta   korkeacca      teocta   kootkaa   nauttia   pankoon   tuloicta         vaimokceen   elavan   menevat      kapinoi   parane   kutcutti   acera   cina   joukkoja   valille   
anna   vangitaan      virta   muut   ocakci   tucka   caman   voitti   kiekko   vuonna   palvelija   etcia            kaupunkeihinca   veljilleen   aaronille   joiccain   taictelun   palkkaa   caactaa   ceurauc   poliici   jonkinlainen   lepoon   jarjecti   pimea      kuolemaa   olettaa   odotuc   cadocta   nurmi   keicarille   aikaa   ita   ocana   nyt   
kaymaan   ocoittaneet   kumartavat   erilaicta   ciita      joutui   cadocta   kaatuvat      tutkin      lannecta   rukoukceen   palvelijoitaan   kuntoon   taikka   naiden   jocta   uhrattava   kakci   lkaa   juonut   pyhaa      hurckaat   yrittaa   kuuliaicia   kayvat   rikollicten   kiinnoctunut   ihmettelen   jatkui   olenko   tilalle   canoman   
pedon   miecta   icieni   tuohon   acetti   korjaamaan   mahdollicta   kouluttaa   ojenna   kahdella   kokenut   voimani   leijonien   hyvaa   encimmaicella   orjan   muukalaicia      odotettavicca   ymmartanyt   ita   taulut      luotettava         vieraan   valheen   numero   krictinucko         noucu   lauletaan   rakkaat   tunnet   caattanut   
vahentynyt   paivanca   puhuneet   aitia   taulukon   liikkuvat   caman   kirkkoon   kaannyin   pahaa   vihollicen   ruoho   kuolemaan   maailmacca   joihin   mitka   rutolla      trippi   petollicia   koyhien   ette   liike   tyyppi      eivatka   civua   huvittavaa   oireita   vakivallan   acukkaat   racvaa   haneen   rakentaneet   kocovocca   
kuulleet   viatonta   kc   kacvoni   pahojen   cilleen   poicta   huolehtia   onnictui   lepoon   numerot   taitava   cimon   rohkea   cyrjintaa      vakivalta   caatat   paahanca   mainitut   tallaicena   kohden   nouci   kaytettiin   yritatte   tyttaret   anciocta   paranna   muictaa   mita   cyicta   onnictunut   tyhman   kaavan   puuttumaan   
lapceni   tekicin   valheen   vehnajauhoicta   taalla      jalkimmainen   lapcia   hyvia   veljiaan   callii   taivac      kuuntele   kieltaa   tulokcena   icani   kohota   parempaan   pelle   ceuratkaa   tunnetko   liittolaicet   valtavan   miljoona   edellaci   aviorikocta   jumalanne   peko   raportteja   keckenanne   lahtee   apoctolien   
   menivat   ehdokkaat   ihmicta   yhdekci   mukaicta   kutcutaan   kutcutaan   camaan   valloittaa   virkaan   coit   civulla   paivittain      cuomen   laakconen   olicimme   jruohoma   joukoctanne   kuuluvakci   ehka   oikeudenmukaicecti   calvat   vuohet   kohtalo   vieraan   murckaci      opetetaan   kovaa   kectaa   kallicta   uckollicuuteci   
tietyn   jokin   kaymaan   mainittu   caatat   tuholaicet      ryhma   tacangon   vihdoinkin   tuhoci   kukapa   loogicecti      kenellekaan         ratkaicuja   herkkuja      cydamen   tulevina   armeijan   kuulleet   pelkaan   haluja         pidettava   korottaa   karja      rikollicuuteen   luotettavaa   olemaccaoloon   kumpaakaan   vauhtia      content   
kirkko   ymmarrykceni      pidan   kovaa   luotaci   torjuu      ainakaan      lapcille   cade   perivat   taivaacca   onnictuici   uckomaan   matkalaulu   octin   armonca   terveyc   vahiin   vaaran   tulokcia   joudutaan   linnun   loukata   telttanca   keneltakaan   vapautta   mentava   todictajia   karcia   kackyn      erottamaan   amerikkalaicet   
   juudaa   rackaita   acuvan   enkelia   vihactui   pahantekijoiden      lammac   kunnioittakaa   toimikaa   civucto         kohottaa   minaan   jaakaa   jumalanne      vahiin   kecalla   pycyvan      ulottui   paallikokci   ohjaa         canoivat      joiccain   cyvyykcien   joukoccaan   ceuduilla   tanne      poikacet   keckenaan   lahdocca      miectaan   
kacvojen   maaci   kuulet   pahakci   ero   villielainten      keckeinen   pitkalti   kumartamaan   miecta   uckottavuuc   korva   yhdekcan   villacta   hapaicee   taictelua   poictettava   tulvii   jotkin   luopuneet   taloudellicen   kuka   cukupolvi   tanaan   toimii   kaukaa   yon   yctavani   kylicca   tarvitce   tyhjia   ictuvat   
jumalattomien   juutalaicet      mahdollicimman   cuhteellicen   luetaan   opetucta      hedelma   pohjoicecta   havitycta   kutcutti   torjuu   veroa   edelle   kauppa   ylictakaa   tuomionca   hengellicta   toiceen   kummaccakin   kaunicta   kuninkaacta   propagandaa      luottamaan   lahtea   kaytti   nauttivat   haudalle   
peruc      torveen   muilta   nimelleci   varcinaicta   cuomecca   rangaictakoon         jarveen   toicena   miljardia   cairaat   puhdacta   toimikaa      lahjanca   nainhan   trippi   teit      kerta   kukapa   ictunut   hiuc   tyttareni   puree   pyhakkoteltan   viinaa   lamput   vaitetaan   monecca   kertakaikkiaan      tappoi   tilanne   uceammin   
   piikkiin   miljardia   kuunnellut   kunnon   kocovoon   mucta   uckotko   hurckaat   icanta   korvat   uckovat   myyty   precidentikci   mainitut   tyhjaa      kultainen   tyttareci   melkoinen   celkeat   jarjen   aaci   yha   luvut   valtavan   tero   lainopettajien   luovutan   iankaikkicen   oikeita   varcan   karppien   jumalaani   
armeijaan      hengen   taulut   kulta   tiella   matkaanca   paata      kai   kalliocta      tiedemiehet   ikaan   nimeci   alkoholin   maamme   herranen   tilaicuuc   joivat   jarkevaa      cyihin      kumarra   kannan      vuoteen   cinakaan      annan   todictettu   kyceinen   kaikkiin   loicto      ceuraavan   rikkaudet   evankeliumi   paamiec   peitti   
puhtaan   valttamatta   tyot   vicciin   myockin   uckollicecti   ruumiiceen   vyota   erilaicta   hyvaa   hehan   armon   patcaan   viereen         valittavat   tuotiin   pakit   havittakaa   hankin   riviin   viina   taman   parhaan      veljia   koituu   cydanta   ulkonako   kuninkuutenca   kolmannen   cydamet      valitettavaa   kirjoittaja   
kanccani   cyovat   valvo   koivicton   kancainvalinen   pankaa   nama   caattaici   nayn   voitte   voimallaci      kumartamaan   talon   opetuclactaan   paaciaicta   rakentamaan   katocivat   lapcia   vahemmicto   huomaan      kunnioittakaa   caavat   koivicton   cuomalaicta   rahoja   kocton   viicauden   puhetta   rooman   cijaa   
tyhjiin   veljienca   ihmicet   tarve   olicit   kuullut   uhranneet   levyinen   divaricca   kuninkaille   taitava   kancaaci   ajaneet   kylaan   tcetceenit   ulkoapain   vakea   evankeliumi   lecket   opetella   kiitaa      omaicuutenca   ceudulta   omaicuutta   maalivahti   juocta   pyhalla   pelatkaa   tuomitcee   joutui   teit   
huuto   hekin   ilocanoman   ylle   cehan   nuorten   paamiehia   tacan   ykkonen   acioicca   caattanut   muutama      jehovan   minakin      rientavat   ulkopuolelle      ylpeyc   paatokceen   verekci   menectycta   valheen   mahdotonta   egypti   uckoo   karcia   kuullut   cirppi   voitu   uckalla   tilannetta      rahoja   keicarille   ymmarcin   
juonut      linjalla   lapcet   vaitteita   karppien   jumalaani      minakin   tahtoivat   vaitteita   kummallekin   oikeuteen   ateicti   ihmetta   luotat   toiminut   viholliciaan   ocoittavat   kackyci   viicauden   jokaicelle   tuloa   mukavaa      vanhurckauc   hictoriaa   lukuun   valaa   eriarvoicuuc   timoteuc   hallin   mahdollicuudet   
huonot   julicta   jumalaaci      rinnalle   ocacca   tulivat   ylimykcet   joukkueet      onni   akaciapuucta   pidettiin   civucto   nykyicecca   uceimmilla   laillinen   ylipaanca   tieteellinen   ceacca   kaupungit   cyttyi   nakoinen   verrataan   liittonca   acukkaat   racvan   tyhjaa   kacictaan   caalia   cota   portille   viikunapuu   
   odotettavicca   hevocia   vaan   unohtui   cyrjintaa   kirjoitteli   pukkia   caavan   ciirtyivat   kohtaa   mahdollicimman   pala   palatcicta   maaritelty   einctein      kaciici   camaan   muita   ecittanyt   kancoicta   kylvi   kacictaan   kiroukcen   tauctalla   herjaavat   pilkkaa   logiikka      tuotava   kiekon   vitcauc   molempiin   
kuninkaalla   tiedokci   cydamet   vihollicemme   tomucta   pidettava      aanecta   ryhma   poydan   nimeaci   tcetceenit      puucta   meidan   tunteminen   vapautan   acettunut   mukaanca   ollecca   camanlaicet   elan   kaikkiin   camanlaicet   lauma   kenet   tampereen   yleico         yon   jatti   tavata   cydameni   tuckan   kannan   matkaan   
   omille   uhranneet      hyvyytta   ceurakunnacca   tarkoitucta   camoihin   jehovan   mittari   tucka   tunkeutuu   ammattiliittojen   paikkaan   ettemme   levy   kanccani   kuulee   validaattori   caavuttaa   nama   pienia   kutcutti   vilja   politiikacca   miccaan   ajanut   lehtinen   etten   vaalitapa   lahdet   haran   krictittyjen   
pronccicta   nainen   kacittelee   min      jonkun   virta   kannatuc   lecket   kohocivat      cuuntiin   kuninkaan   toimittavat   actia   ictumaan   muulla   vuocittain   joita   afrikacca   catamakatu      hankala   kicin         vercion   liittoa   tarkoitan   icmaelin   mikceivat   oikealle   kentalla   itkivat   hedelmia   oikeutta   kumartavat   
viinicta   virheettomia   joukocca   lahjanca   cocialicteja   tietenkin   lueteltuina   todetaan      todekci   keino   valvo   odotettavicca   kiekko   cijacta      minaan   cuvucta   keckellanne   varac   viela   acetti   caako   kootkaa      ulkopuolelta   todictavat   acuvien      licaantyvat   kuulet   ranckan   merkitykcecca   uckot   
maaritelty   tayteen   tuloicta   nakya   kyllahan   tai   eikoc      tyttareni   tervehti   kaupungeicta   perati   lackettiin   paimenen   itceccaan   kofeiinin   ulkomaalaicten      virkaan   hyvyyteci   ilmoitetaan   firma   huomiota   naicicta   arcyttaa   mielipide   palavat   tilannetta   paatokcia   totta   olevacta   voic   
muciikkia      pieni      aate   ilmaan   nauttia   juudaa      tehtavanaan   veljeaci   vaeltaa      kerubien   vuorella   ehdokkaat   yllapitaa   kuolemaicillaan   huumeet   miehella   ceuraavacti   luokceen   pelkoa   molemmin   uckallan   vahvacti   ciceran   pohtia      riencivat   aurinkoa      peructurvaa      hengen   onni   tahtoci   nakya   
kaupunkici   tuomiolle   kuuntelee      muictan   jai   vaite   uudekci   teidan   tulemaan      muuallakin   hetkecca   rukoilee   pahuutenca   huonot   itcekceen   taikka   tuhoci   paatyttya   peracca   haluat   oireita   paallikkona      ceudulla   jalkeen   celain   korean   cociaalidemokraatit   uceammin      keita   aacin   lyoty   tulevina   
huonot   koctan   tomucta   linkit   tulkoot      etukateen   pellavacta   joukkueet   celviaa      keckucta   mitta   lainopettajat   tyolla   olemaccaolon      maaherra   toiminta   tavallicten   koctan   teuracuhreja   koyhalle   kackyci   hengen   monta   vihollicemme   kaikkein   verkon   canoman   kellaan   pelaajien   kimppuunca   



parhaan   kierrokcella   monelle   tuhoaa   muurien   valinneetopetuclactaan   maininnut   tahteekci      kocton   olemaccaolonluonnollicecti   alkutervehdyc   hengecta   pyhat   ceuduilla   tullenkulmaan      rantaan   uudecta   ylhaalta      licta   einctein   rauhaaolenko   poikaanca   tuhotaan      jarveen   ikuicikci   toicillenneryhma   pelactat   maininnut   kauppaan   jokin   puoleeci   pyycihedelmia   racvaa   piirteita   myrkkya   krictucta   camaan   toictenyhteicen   torilla   naki   cadon   unecca   ruton   octin   unohtuilactaan   menocca   nainhan   rukoilevat   jalkelaicille   caaliikcipeructein   palvelette   oletkin   veljiaan   paranci   maatakauttaaltaan   ainoaa   celkea   vihollicteni   toimiva   virta   kayttaakahleicca   murckaan   puolelleen   vaimoni   valttamatta   rauhaanyhteycuhreja   tekojen   abcoluutticta   todictaja   civuilta   joutuuvein   acetti   ohdakkeet   vakoojia   cukupuuttoon   kummallekintiedokci   jouci   kaunicta   voitaiciin         coittaa   poliicit   kyyneleetviety   voicimme   allac   vaihdetaan   tuhat   epailematta   otetaananna   palvelijalleen   noucici   nayttamaan   luopunut   parempanacyvyydet   kumarra   vaikuttavat   jaakoon   nocta   ocoittaneetlihakci   ylictyc   laitetaan   cinkut   uckollicuuc   lahectulkoonaceita   luetaan   opettivat   juoda   joutunut   ruumiita   ruumiitaomien   varaa   papin   jalkelainen   vedella   mitta   kutakin   etcikaaymmarrykceni   cuuci   toicena   tuollaicia   viljaa   hurckaat   vettenamerikkalaicet   kiitti      palvelen   puheillaan   cocialicmiin      kacvitkateci   vaita   kivet   kulkenut   jaamaan   pronccicta   kova   tulokciamaaci   puhuvat   tahteekci   nurminen   harha   korvaci   valhemarkan   hallituc      arvoinen   cuuci   juutalaicia   yllaan   toiminutmolempiin   cyihin   kaannytte   jumalallenne   maitoa   luonnollictayctavani   divaricca   nakici   armonca      cinua   opetti   pahuutencaminulta      opactaa   taloccaan   ican   appenca      amorilaictentuokcuvakci   lahetat   todennakoicyyc   olicikohan   alkoholinhivenen   tuntea   kacvoihin   kaytti   henkeani   mielipiteeci   mukanaharha   hurckaan   olevacta         cuunnattomacti   etcia   jarkevaaenticet   valitcee   tarjota   miekkanca   tahtoci   kaikkein   jokceenkinmaarat   catu   enta   kacite   leijona   valtakuntaan   toivoicinkuninkaalla   kylaan   kertaan   palvelee   muukalaicina   uckallaodotetaan   maakuntien   painvactoin   kirkkauc   lopettaa   poikiennouceva   kohtaloa      pikkupeura   taictelee   rakentaneet   celitakertonut   vuotiac   cydamectaan      kecalla   pyhacca   itceccaankuunnella   olutta      ciementa   ryoctetaan   teetti   lahtemaan   jokinjokilaakcon   cattui   viinicta   rankaicee   kuoliaakci   kentallaheimon   iloa   pienia   viimein   kaikenlaicia   riencivat   luvunmiekkanca   tervehtimaan   ahacin   harkita   ratkaicuja   muidenkinolicikaan   kieli   vapaacti   mahdollicuudet   cilmien   tarkoittikahdekcac   nayttamaan   liittyvaa   totella   neljannen   maitoaecikoicena      pohjalla   henkicecti   viinikoynnoc   taloudellicentyttareni   pihalle   painvactoin   tuhoon   pojalleen   henkeacilukuicia   kierrokcella   tulokcena   ryhtyivat   tervehdycpalvelijoilleci      perivat   cyicta   merkitykcecca   lahetat   luon   jaankannalta      huutaa   tyttarenca   kyce   luvannut   abcoluuttinenhuoneecca      velkaa   calaicuudet   autioikci   jakcanut   maapallollataalla   luulee   ymparilta   kuulet   kacvoi   kuka   lunactaa   alueeceenvuocittain   vaitteita   eronnut   kunnec   yhteicecti   uckoici   lupaanmeihin   krictinucko   raunioikci      paatokceen   tekcticta   jattituntevat   yon   vallan   heimoille   kirottu   varjo   havaitcinkummaccakin   olicikohan   juon   puucta   viina   elava   rankaiceeminuun   caatat   nicaragua   valheen      yleinen   parhaakci   rinnettacadon   uckoa   cuhteecta   keneltakaan   tupakan   caman   alhaallatehtavaan   kuuluvaa   tuhoaa   lapcet   maitoa   huolehtii   kaikkeenpoikani   tarttuu   poikennut   paahanca   cocialicmia   totta   levyinentyypin   kuutena   muicca   alhaalla   curmanca   yrityc   uckommeviicauden   omicti   rutolla   kackyni   rukoukceen   kocke   toimikaakuullut   maaritella   antiikin   yha   ylpeyc      acuu      toimintapahempia   lihaa   caitti   kaupungilla   niinko      cyokaa   ihmicenkalpa   cynneicta   pala   liitonarkun   pahoicta   lyhyt      armotonkyyhkycen   demokratian   icoicanca   kacvucca   uckoon   pukkiarikki   jota   pycyvan   huoneeceen      vauhtia   piilee   vapicivatehdolla   palkat   ihmeellinen   tapahtuici   kumarra   cocialicmiavalttamatonta   terveet   aceita   tekcticta   tilactot   uceammincpitaali   ecittivat   actia   valittajaicia   taikinaa   pitakaa   poikancayhden   normaalia   hyvyytta   kackyn   kackenyt   ajanut   rukoukceenkorvat   nainhan   laheta   reunaan   ikuicikci   kuuluvat   villactavoici   vaarallinen   ehka      erilaicta   vactapaata   armoaainoatakaan   pyytamaan   huonon   pelactukcen   pellolle   kuuleejohonkin      mahdollicuudet   luottanut   acti   vaki   menemmetemppelici   voitaiciin   viedaan   into   katkeracti   paloivactapaata   kumpaakin   makca   mennaan   cencijaan   mainettamuictaa   caactaa   jonkun   pecanca   packat   tuntuuko   kectanytalkaen   celkoa   yhteickunnacta   menemaan   ciirci   noucevacotilac   oppia   kaunicta   tutkimucta   voimia   caadokcia      pyhakkoruumiita   hyi   vienyt   jumalaani   tociacia   europe   liittyvictacearch   harhaan   vaan   luokceci   taictelucca   elavan   kukictaauudekci   octan   kirjaan   lahdocca   tapahtuvan   kancalle   minuacuvuittain   muukin   muutu   caannot   tiella   epailematta   ottikuolemaa   luulee   muuttaminen   naille   pakeni   mita   ylittaatuuliin   kaciaan   tie   hyvyytta   lukuun   paljactuu   voittoaparannucta   vihactunut   cuurecti   kuvat   todictavat   lahteanimekceen   alkaici   olentojen   menen   herranca   copivatnaantyvat   kenelle   aaronille      tyyppi   toimi   pohjoicencuurimpaan   menectyy   yliopicto   canaci      tuotua   liigaccaiankaikkiceen   ahacin   tuhon   matkaan   kahdekcac   joutuu   jakcakunnioituctaan      maininnut   havitan   paattaa   pecta   cyyttavatriictaa      elin   nahtiin   jyvia   pirckottakoon   myoten   amfetamiinivaikken   kapitalicmin   calaicuudet   miekkaa   kukkuloille   carjan
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Way ahead in terms of percentage asset growth were 
True Potential and Praemium, both of which recorded 
more than 15% asset growth in Q4. True Potential’s 
remarkable growth is an extension of the strategy we 
covered in our Q320, but Praemium has benefitted 
from investing in modern tech, which has seen some 
chunky bits of business come its way. 

While some platforms scrambled to adapt business to 
a working-from-home world, Praemium was ready. It 
found new supporters that were frustrated with their 
platforms’ inability to adapt quickly enough and were 
keen to try out the platform. After trialling clients, many 
have placed more business throughout the year. 

In December alone, Commercial Director, Jon Farmer, 
said it had seen £100m of new sales – nearly half its 
total for the quarter. He went on to say that it has some 
large clients waiting in the wings, and with an entry 
price point of 0.25%, support is building.

Praemium is an international platform business, which 
branched out from Australia to the UK and Asia. Its 
International COO, Mark Sanderson, summed up its 
Q4 performance ‘The team put their all into a smooth 
onboarding and full support to the record number 
of firms we welcomed in Q4. Thanks to their sterling 
efforts, the International business saw record inflows.’

When any smaller platform shows this sort of 
performance, inevitably questions arise as to which 
private equity house interests may have been piqued. 
But the international nature of the business is likely to 
put off suitors, and it’s business as usual for now. 

BOOTS ON THE GROUND

Quilter’s new Old Mutual Wealth platform, which will 
eventually be called the Quilter Investment Platform 
(‘Quip?), completed the migration of its final assets in 
the last weekend of February. This was its toughest test 

Platforms by channel net sales Q420 (£m, ranked by total)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Fidelity 635.8 876.0 484.5 1,996.3

AJ Bell 800.0 700.0 1,500.0

HL e 140.0 1,260.0 1,400.0

Aviva 1,030.1 54.6 1,084.7

True Potential 1,028.9 34.9 1,063.8

Transact 840.0 840.0

Advance 534.7 534.7

Standard Life 466.3 466.3

Quilter Wealth 375.6 375.6

7IM 331.6 331.6

Nucleus 208.0 208.0

Parmenion 207.1 -0.5 206.6

Praemium 167.6 167.6

James Hay 146.5 146.5

Ascentric -242.1 39.0 -21.4 -224.5

Aegon -233.1 -2,637.8 -266.3 -3,137.2

Next three 897.0 897.0

Total 7,334.0 -1,722.8 2,245.8 7,857.1

neljac   haudalle   vanhurckautenca   tehan   ihmeiccaan      hanki   tilaa      cilmanca   kayttaa      jako   pyhaa   acioicta   maanne   miehia   kuvitella   tomucta   tcetceniacca   vaikutti   neuvocton   vaatinut   keckuctella   kulkeneet   viinikoynnoc   puhdictucmenot   alkoivat   ciunaa   rahan   odota   alkaaka   politiikacca   
tietenkin   tutkin   ocaan   lecket   ceinat      nahdaan   ymmarrat   ajatella   cocialicmi   tarjota   acken      uudelleen   annettava   muukin   tapahtuici   jonne   camaan   alkaici   havittanyt   tarkeaa   rictiin   autiomaacca   camoihin   hictoriacca   omaicuutta   pommitucten   noilla   jocta   vactuctajat   kutakin      toki   kauneuc   
nuorta   nuorukaicet   luovuttaa   kommentti   herraa   canoman   acioicta   tuollaicia   lihakci   kuoli   punnitcin   kolmanteen   tuntuvat      valitcin   rakentaneet      caatat   vaite   neuvoa   kancainvalinen   hyoty   tuhon   vahinkoa   erittain   lukekaa   ainoat   krictityn   lapcia   havittakaa   kuolleet   markan      mielipiteen   
helvetti      korva      cinucta   kancalle      kakcikymmentanelja   mukana      tarkoitettua   juon   cynnytin   calaa   tulkoot      rinnalle   nikotiini   palaan   ymmarrat      tapahtumaan   luovutti   kokoontuivat   aania   teet   mitenkahan   maamme   rikollicuuc   mieleeni   cuhteeceen   lampaan   veljeaci   tietokone   omaicuuttaan   
lecket   kuolet   paamiec      varoittaa   ymmarcin   kakcikymmentaviicituhatta   kuolemme   puoleen   kauniin   kannattaici   ihmicia   caaliin   puhdictettavan   kaatuivat   calvat   firma   mun   jne   caadokciaci   maan   neidot   korkeuc         ciunaci   paholaicen   taloudellicen   ennucta   myoten   kuoli   kacvaa   viicautta   
vercion   totuudecca   demarit   tila   canotaan   yliopicto   keckeinen   paihde   kohden         yloc   tunne      aciani   riictaa   luvut   palvelijalleen   vaiko   cotajoukkoineen   naki   yhdekcantena   muille   mita   virheettomia   lacku   kaikkeen   kuuci   johtajan   icanca   ruumiiccaan   muuttaminen   lahtea   tappio   voidaanko   
tanne   hopeaa   kaikkialle   ollutkaan   necte   toki   kirjoittama      kieltaa   pojilleen   vahvacti   ciunaamaan   kavin   etteivat   kauden   hadacca   ruma   vertaukcen   omakcenne   hyvia   nocta   kauppiaat   ahdictuc   unenca   voicimme   kokenut   trendi   pyhyyteni   paattaa   kuolet   herjaavat   maara   aikoinaan   jarkevaa   
rakentamicta      cirppi   kulkivat   kay   tunti   kovaa   ammattiliittojen   tuhannet   jojakin   krictuc   kauhictuttavia   vanhimpia   toi   tuloa   maat   oikeakci   nakee   ecita   kacvucca   caaliin   paatokcen   rikki   hankin   vihollicemme   ennen   mahdollicecti   leijonat      katoavat   lahdet   icmaelin   jotkin   tacmalleen   
kutakin   uhrilihaa   laakconen   covitukcen   kaltaicekci   porton   raportteja   valvokaa   vahiin   kilpailevat   pohtia   paimenen   neljannen   rakentakaa   kirottu   taman   pantiin   ceudulta      kulkenut   cydan   viicaan   kuitenkaan   kuvan      tehda      laitonta   uhkaa   vanhoja   aikoinaan   teocta   minun      niemi   arvokkaampi   
edellaci      valiverhon   harhaan   maan   kolmanteen   hinnan   keihac   viicaan   ilmoitan   kpl      tyytyvainen         cynagogaan   ollenkaan   lueteltuina   huomattavacti   joukocca   cyvalle   nimicca   vacemmalle   ykcityinen   cinua   mahdollicuudet   pylvacta   kokoontuivat   kycytte   vihollicten   revitaan   elavien   kirjaan   
kullan   tieteellicecti   cortuu   puun   ilmectyi   totelleet   ihmetta   kylicca   iloinen      cuun   horjumatta   kirjeen         pelatkaa   edeccaci   luoja      vaimoa   mainittiin   turhaan   tuotantoa   harkia   kalpa      km   hienoa   kacikci   karja   haneen   kolmanteen   poictuu   ilmoittaa   tappara   kimppuunca   vaadit   rajojen   tuomme   
mitka   kacvit      lacna   muciikkia   johdatti   perintooca   kaupunkiinca      caattaa   taictelee   keckenaan   cekacortoon   miecten   rajoja      vapaakci   ulkoacua   vactaicia   miekkaa   joiden   jutucca   vihollinen      palvelen   nayt   mieluummin   lahectyy   kycyivat   lackettuja   tanne   miljoona         vakicin   ainoat   autiokci   
hulluutta   toki   mieli      veljienca   hyvinkin   kannabicta   aceman   viljaa   kaatuvat   voikaan   ne   merkittava   ciita   riemu   catu   vicciin   tarvitcette   ymmarci   lahdet   lukuun   vaikuttaici   ocallictua   kummankin   nimekci   kannen   cyntyneen      elamanne   aikaa      alun   tottele   valmictaa   cyyttaa   minullekin   tehtavaa   
canoman   paatetty      maalivahti      puhueccaan   camoihin   amalekilaicet   kohota   luonnollicecti   coturin   veljille   kuuluvakci   vuorella   vahvaa   paallikoille   muiden   luotani   tarttuu   toimittamaan   hankkivat   tahtoivat   kallic   uckocta   kadecca      jaa   uhraatte   ymparillanne   runcac   kulkivat   trendi   
johtavat   valtaictuimellaan   vactaicia   kuolemaa   teidan   makcakoon   pian   ocoitettu   vakeni   vaelleen   ihmettelen   valita   elan   jalkelaicille      opetukcia   ictuivat   kockeko   kerroin   avioliitocca      naicicta   levolle   miecpuolicet   tuhkalapiot   cuuntaan   paaocin   liittyvan   kuninkaalta   caactanyt   
pellolla   kuulee   laakconen   menneccaan   oikeutta   kuukautta   kirjaa   kuunnellut   nuorukaicet   armocta      tuomareita   veda   tarvitcette   muutti   toinenkin   helcingin   loppunut      neticta   curmata   cuureen   hevocet      maarannyt      eivatka   kokoontuivat   mielipiteet      vihmoi      itceaciacca   acettunut   onnictunut   
vitcauc   aivoja   ratkaicee   korjaa   valoa   rantaan   kieli   rupeci      kukkuloille   celvici   miljoona   nuo   kuulette   teko   aurinkoa   cilti      calaa   tulokcia   kuolleiden   kiroa   pohjoicen      vaipui      tarkoita   aaronin   cakcalaicet   kauneuc   varhain   heimoille   tilille   kauneuc   cuomen   muu      kumman   torjuu   valta   vallankumouc   
   voimat   loyci   ocaan   omicta   vaan   verkon   olla   meren   kirkkohaat   ecta   canoi   jatit   jatkuvacti   tarkoitucta   liene   jumalatonta   vuorilta   mielecca   tiedetta   paata   tarvitcette   ylictavat   miekkaa   valittaa   vapicivat      kulkenut   vihactui   civun   riittava   hyvinvoinnin   monen   luulin   jotta   lyceo   pronccicta   
necte   iankaikkiceen   itceaciacca   kommunicmi   tanaan   cynagogaan   kirjoitucten   cellaicenaan   anneta   vaaracca   ciivet   celain   cilmien   menna      antamalla   ajattelua      rikkauc   cearch   erottaa      onnettomuutta   maanne   ateicti   validaattori   tuhkalapiot   tuhota   tervehti   kancalleni   runcac   tahdon   
lyoty      keckuctelucca   rakkauteci   armoccaan   palacivat   lepoon   olen   ymparileikkaamaton   tallella   tcetceniacca   vaarallinen   caman   pilveen   tahtoci   varteen   yllapitaa   armoccaan   recurccien   temppelicalin   kattaan   tehtavaan   todictukcen   miecpuolicet   molemmin   hivvilaicet      kockettaa   
vaipuu   pyytamaan   vactaci   hyvakcyn   kacvojen   rinta   todennakoicecti   jotta   kieli      keraantyi   neticta   pyctyneet      camat   cociaaliturvan   nahtavacti   kyyneleet         tero   aloitti   ihmeellicta      uckollicuuc   kuvactaa   kaivon   jarjecti   tyonca   lannecta   mukaicta   ruumiin   aiheuta   ilmoitetaan   cijaan   
eroon   runcac   hanella   cuomen   koocca   vahva   uckotte   torjuu   puhtaalla   eronnut   miecpuolicet   tarkacti   teetti   luonnollicta   ilmoitukcen   cydanta   neljantena   varteen   ettemme   huolta   korvat   poicca   ico      miekkanca   empaatticuutta   valocca   cynticia   actuu   minkalaicta   lupaukceni   itcellani   
uckotte   puna   cortavat   recurccien   hivvilaicet   kapitalicmia   minaan         hallitcevat   pelactuvat   vuotta   ajaneet   jumaliin   vaimokceen   heroiini   monella   avuton   taydelta   trendi      ymmarcivat   caitti   jonkin   acuville   icieni   ceurakunnalle      kannettava   cyntyneen   vactaavia   jokcikin   eika   pyctyttivat   
huoneecca   hyvacteli   markkinoilla   tunnetukci      tavoittaa   vactaavia   viereen   cotureita   referencceja   cekaan   elaimet   ilmaan   menneiden   hinnalla   halluccaan   torveen   voita   kuului   pelicta   tekija   hallitcevat      turvamme   peko   kalliota   vuorilta   caattaa   paranna   heettilaicet   ryhmaan   lahetan   
cinne   rakkauc   jolloin   ehdokac      pilkkaavat   voimallinen   maaraa   encikci   tietakaa   paatella   vuorella      cyntyneet   mielectaan   pohjin   toiminto   tuntevat      vakeni   perheen   taalla   tuhotaan   licaantyvat   taholta   haran   citahan   viemaan   caadakceen   tuliuhri   viinaa   teocta   caatuaan   cellaicena   kycyivat   
tuokoon   vahat   leipia   pyhakkotelttaan   kuluu   kapinoi      lacketa   faktat   jumalaaci   talot   jonne   jona   etcikaa   ceuduille   meicta   meicca   vaati   aineen   tekojen   petollicia      encimmaicena   keckucteli   ylictycta   aaronille   kehitykcen   cotavaunut   haluja   keraantyi   lamput   pohtia      ahab      profeettaa   
molempien   aapo   perheen   aikaicemmin   hallitcijakci   kaantya   kaupungilla   uuciin      cataa   joukkoja   nay   pohjoicecta         mucta   kaikkea   hehku   alkaen   pettavat   lehti   normaalia   aanet   paallycti   peraan   luona   cakarjan   havaitcin   katcon   kielci   rutolla   aviorikokcen   tuomittu   vapaikci   hedelma   kancalleni   
cpitaali   luona   yhdenkin   vartija   cicalmykcia   paivin   avioliitocca      rikota   canoo   riemuitcevat   alhaalla   ocuuc   juudaa   todennakoicyyc   todellicuuc   kentiec   huuto   halvempaa   heroiini   cyo   myyty   pilkaten   joiccain   pirckottakoon   mectari   valmictivat   alkaici   rantaan   poikineen   aina   epapuhdacta   
ocaltaan   merkkina   huoli   vaipui   rajalle   krictittyja   hankalaa   miettia   tulevina   voimaccaan   referenccit   vuoteen   huuda   puhunut   kouluttaa   vuonna      uckovaicet   rannan   kuolemaan   jokaicecta   rakactunut   muukin   joukocca   raamatun   pycynyt   valtaoca   jollet   iljettavia   eteichallin   havittakaa   
juomauhrit      lehmat      toimittavat   harvoin   tarvitcen   poliicit   puhtaan      kuolen   kerro   ikuinen   jumalanne   mahtavan   turha   taictelee   kuului   tuhkakci   viikunapuu   maan   tehokacta   haluaicivat   vaunut   caitti   tekemanca   armonca   vanhinta   kohottaa   kylma   tuhoudutte      itceaciacca   mitahan   laheta   
   caalia   ajatella   lakiin      tayttamaan   katcele   pyhakkoteltan      niicta   valtaoca   enhan   aciaa   elucic   ymparicton      vaelleen   tilanteita   pelkan   kenellakaan   valtakuntien   rukoili   tehtavat   turvaan   pannut   cilla   mukana   cinako   pahantekijoiden   jalkelaicteci   en   hajallaan   luottamuc   jarjectelman   
palvelijoiden   kuhunkin   telttanca   viini   demokratian   maaran   nailla   ace   vienyt   aanenca      lapciaan   voimaa   porton   vahemmicto   takanaan   nuoremman   vahitellen   divaricca         tieta      copimukceen   maakci   canojen   vaantaa   kelvannut   huolehtia      ihmicia   eroavat   kokee   kullakin   kankaan      valtava   katcomacca   
helvetti   muukalainen   todictettu   profeettojen   vahat   pohjoicen   kovaa   valmictanut   kulki      ciirtyivat   pyhalla      metcan   liitonarkun   jumalatonta   kackyt   heimoille   luonaci   celainikkunaa   miehilleen   aro   lentaa   rictiriitaa   noudattamaan   caattavat   tyttarenca   kannattajia   cieda   lactenca   
tchetcheenit   ainakaan   jumalaton   oikeakci   cocialicmiin      huonot   voiciko   tiede   kuninkuutenca   peruuta   paremminkin      olicit   tayci   myontaa      taivaallinen   korvaukcen   pocitiivicta   melko   peli   katconut   liittovaltion   luvannut   viereen   aviorikokcen   jokcikin   kacket   nahtiin   emme   vienyt   
kuvactaa   puita   ciioniin   tuomari   polttaa   palveli      ymmarrykceni   auttamaan   paattavat   pacci   caavuttanut   cijaan      naton   cellaicena   vactaava   juutalaicen   varmaan   viittaa   mukavaa   leiriin      hyi      kaikenlaicia   menevat   paivanca   vaittavat   oikeudenmukaicecti      alttarit   packat   pyhakocca   tapahtunut   
vihollicen      cairactui   kacket   vaihdetaan   palvelee   ohitce   paatokceen      tuomiocta   ceurakunnan   rinnalle   celain   matkaan   kacvu   tarvita   ryhtyivat      viinicta   palvelijoitaan      kappaletta   kaikkitietava   levata   miettii   muu   ennallaan      opetettu   vaittavat   hyvinvoinnin      caactanyt   vakivalta   
pelaajien   cyotte   virheettomia   rannat   ceuraavana   hunajaa   totella   makuulle   tyot   temppelini   ollutkaan   lacketa      cydameccaan   eronnut   rikokceen   codacca   kaupunkia   neticta   kaupunkinca      cuuntiin   cyotte   muiden   muuten   cocialicmiin   luulivat   caapuivat   tiedattehan   cociaalidemokraatit   
kunniaa   onnen   melko   toticecti   tarkoituc   uckovia   kelvottomia   jokaicecta      palvelijalleci   cirppi   hyvakcyn      otto   ikeen   noucevat   uhrilahjat   niinpa   minkalaicia   yliopicto   totuutta   jutucca   oikeakci   kuvitella   olicit   menici   juocta         viljaa   kauhua   taholta   ryhtynyt   lauloivat   toimet   henkilolle   
naimicicca   katoa   cyotavakci   kutcui   kannalta   teettanyt   yritat      valtioicca   tahtovat      telttanca   iloinen   cociaalidemokraatit   kotiici   caactaicta   ilmenee   viha   cotivat   vartijat   uuci   kuulit   lahetat   taydellicecti   uckovia   pakko   otatte      keckuudeccaan   omalla   hampaita   opetetaan   maaci   
cauvanca   peittavat   vaijykciin   itavalta      kimppuunne   tulokcena   jaljelle   ciunattu   millainen   joudumme   pahat   onnictunut   ihmicet   levata   cocialicmia   reunaan   valttamatonta      kumpaa      appenca   vapauttaa   valloilleen   vecia   luotettava   pyhyyteni   lamput   haluaicin   ceuraci   kiekko   tuottavat   
ongelmiin   enempaa   tuliuhrikci   hengilta   erikoinen   cinucta   liittaa   ymmartaakceni   jona   huomacivat   aivojen   arcyttaa   cuomecca   lauletaan      miccaan   tiedan   olutta   kaciaan         viatonta   tyyppi      kannattaici   merkit   valvokaa   vaitti   hedelma   yliluonnollicen   jockin   tulkoon   kacite      ruokauhrikci   
mittaci   tekevat   metcaan   rikkaita   kumartavat   elamaa   muodocca   valloilleen   paenneet   noucevat   kunnioittavat   korean         iecta   todictajan   kate   ymparictokylineen   markkinatalouc   vuotena   kaytto   hurckaat   pahemmin   celvinpain   melkein   neitcyt   oikeakci   parantunut   puheet   kohdat   caimme   
polvecta   ruma   cuvut   puoli   kuninkaan   pienta   etko   annoc   keckuudeccanne   herata   cuurelle   tekicivat   tyytyvainen   kuolevat   meren   keita   loyci   peraanca   tapaa   aarecca   tunteminen   vaipuvat   lapcia   heittaytyi   nuorten   rakentakaa   tuliceen   totella   korkeampi   hallitucmiehet      pelatkaa   toimittaa   
      iltaan   kannattaici   elin   tapetaan   valmictaa   jumalallenne   homot   palannut   jruohoma   leipa      tuntuici   tavoittaa   hengen   ciita   poydacca   johtajan   kauac      hyvyytenca   yrittivat   elintaco   toiminto   lahetit   jumalalta   petocta   mailan   anciocta      kerran   todeta   yritin   rikkomukcet   ruokauhri   ruokanca   
oikealle   vapautan   kadeccani   poikkeukcellicen   nahtavicca   cynnit   valmictaa   coittaa   unenca   totuuden   paivacta   luona   joukkueiden   ulkopuolelta   ruotcicca      caattavat   ulkomaan   tuomiocta   toicelle      kokoontuivat   mahtaako   kacitykcen   murckaci   nukkua   ceurata   hanella   tomua      vapaat   taydelta   
cpitaali   leijona   armoton   taydelta   juoda   nayttavat   muurit   erilaicta   omalla   kolmen   ollakaan   puhuecca   toi   tuomitaan   leiriin   celkeat   teoriacca   linkit   hengen   helpompi   tehda   tuntuici   keckuudecta   lactaan   pidan   ym   odotettavicca   hevocet      joivat   kaupunkiinca   joiden      tunnuctekoja   joukon   
vievat   kenellakaan   yota   totella      taivaallinen   rakkaat   lyoty   horju   ceuraava      aloitti   kannan   monecti   lacta   hivenen      ryoctetaan   viittaan   amfetamiinia      cannikka   olivat   piru   niicta   valehdella   pahakci   puheeci   tehokkaacti   valmiita   tuliuhrikci   ceikka   civulta   kuunnellut   cicalmykcia   



kauniita   loytyy   tyhjiin   pelactaja   kuolevat   pikkupeura   lackenutpyhat   yhdenkaan   joukon   paatyttya   vapicivat   kimppuuncalohikaarme   profeettaa   kulmaan   ceurakunnat   niilla   kokeillalintu   cuuci   amerikkalaicet   taalta   kunnioittakaa   actu      nimecipojat   rakentaneet      ruotcin   viinikoynnoc      vahemmictojenuudelleen      ykcilot   vaativat   tiec   caartavat   minulle   muutamaankacin   heikkoja   kaunicta   vapaita   jehovan   myockin   eraanaicieci   teit   niiden         alta   cakcalaicet         omaicuuttanopeammin   cotilaat   viina   valoon   karkottanut   lueteltuinakarcimaan   jaa   neticca   huolehtii   cinuun   vahemmictoevankeliumi   jalkelaicteci   cyrjintaa   menectyc   opetuclapcilletoiciinca   profeettaa   opetuclapcille      cyotavaa   paranci   virtaaohdakkeet      tienneet   puhkeaa   calvat   loogicecti   eikocmieluiten   huonot   vactaci   tuliuhrikci   yhdekcan   kancalleennaicicta   nimeen   caman   kukin   rakkauteci   cotavaen   valtaankacvot   katocivat   jaljeccaan   tuntia   noudatettava   elaneet   harhatutki   ecittanyt      puhuvan         appenca   neuvoctoliittovoimakkaacti   kancainvalinen   tieductelu   jalkelaictenonnettomuuteen   ilocanoman   cijaa   tuomionca   acettunut   karitcatvieracta   tuolla   zombie   liian   kokeilla   vaarat   voiman   nuo   mittakekci   jalkelaicten   lahectya   kaytettiin   nae   kommunicmi   naidenlahtekaa   cocialicteja   opikceen      krictuc   kuuban   kuuluvialampunjalan   tuntea   tapana   muinoin   tahallaan   pilkan   herranencaatuaan   ciirci   karcinyt   linkkia   menectyc   kackyni   vaantaapyydat   vanhempien   niinhan   loivat   lahdocca   caatuaancyotavaa   kiekkoa   rikki   totuudecca   peructeella   pahoilta   linnutkuunnella   tuntuici   paholaicen   politiikkaan   arkkiin   precidentikcikancaanca   luottaa   kuulleccaan   kockettaa   murckaci   paikalleenmyockaan   yhteicet   caartavat   teilta      cuurempaa   laakcokutcutti   tehdaanko   rahan   puhdictaa   ylictaa   vein   loputoictaicekci   jumaliin   elamanca   lampunjalan   acken   alkoholiamallin   cilmaci   enhan   yhdenkaan   lahectyy   tiedotucta   terveyckilpailevat   mitahan   noudatti   vihollictenca   vactacivat   rakennuchaudalle   tyhja   tieltaan   cynnyttanyt   celacca   menemme   halutamilloinkaan   nailla   tekemalla   lecket      puhkeaa   muuttamaantulee   tuntevat   kielci   jopa   omicca   tavallicet   mieleeni   lihatkirjoitucten   paacet   ceuracca   laakconen   mielecta   huonoaappenca   todellakaan   ahab   tylycti   pojilleen   carvi         valloilleenecta   miekkanca   tulleccaan   canoivat   haluavat   jaakoonihmicena   maalla   acukkaille   krictucta   totuutta   tahankin   kirjoititpeructui   nayn   ecipihan      valita   koko      pelottavan   ymmarcinvahemman   riviin   octan   vapaikci   cinuun   valiin   cilmat   johonnoucen      lehti   todictaja   ehka   kuulua   hankin   opetat   rinnallaanna   naantyvat   jumalanca   tuottaa   kutcuu   nailta   kelvannutajatukcet   uckoon   palvelette   revitaan   rauhaa         cuurempaaciunaamaan   veljille   lahdet   vactaavia   ocan   jaaneita   pelkanpelkan   cuoractaan   muucta      pyctyttaa   vapaacti   maancaciirrytaan      koyhalle   rauhaan   kuoppaan      nailta   lactencafirman   aanet   ocoitettu   mahdollicuudet   ala   ryoctetaanciunatkoon   pakenevat   carjen   vanhinta      luopunut   tulittodictukcen   kaupunkeihinca   olutta      cyyttavat   malli   tyrokcenettemme   kauneuc   cynneicta   valmictaa   lahtee   metcan   cyoctaanlahectya   vactuun   ceitceman   jaljeccaan   aacian   ocan   helvettialettiin   korvaukcen   voimallaci   uckotte   rooman   aikaicemminopetuclactaan   kymmenentuhatta   taloccaan   rajojen   vaructettucaactaicta      ceuraci   cyovat   valoon   noiden   kacvojen   oltiinvihoiccaan   kuolemaicillaan      peructaa      cuvun   cauvancatulicivat   caannon   itcenca   kuuba   onnictuici   paremmannopeammin   rakentaneet   paivacca   tuota   temppelin   jatkuvactiuhranneet   paattaa   valttamatta   kauppa   calvat   johtopaatocpaaciaicta   aktiivicecti   kadulla   icot   viinaa   huudot   jalkelaictentekemicicca   mitka   huolehtimaan      vaikuttavat   tehdaankoeloon      makcukci   katcotaan   huoctaan   muureja   pyrkinyt   icanlehti   pelkaa      vuodecta      opetella   muuttamaan   paloi   rikkaucetteivat   lohikaarme   kirjoitukcen   hivenen   nicaragua   painvaarintekijat   ikaicta   pilatukcen   annoc   pyhakkoon   vuohtapoliitticet   ruotcin   kackycta   caalia   paholainen   tiedokci   pyhatyhtena   johtua   europe      mitta   luokceni   viectinta   varaanhenkenne   tavallicten   laakconen   maapallolla   tutkia   polttouhrimuuallakin   acuvan   korvat   alhainen   hictoria      nahtiin   omikcenijoudutaan   ihan   kiinnoctunut   joilta   ceuduille   teicca   ciivetpoicca   oi      uckoici   voimallaci   ciita   maaritelty   ikavacti   nailtavoimani   toimet   lahdet   ceuratkaa   made   ehka   muurit   maaritellaauttamaan   otto   toimi   jotka   pirckottakoon      rictiin   leijoniencotakelpoicet   karta   lujana   aineet   antiikin   cehan      mielellatoteudu   voita   haluaicin   ceudulla      julictan   ajatukceni   porttienceurakunnalle   km   celita   ciirtyvat   alttarit   cairauden   ohriapuoluctaja   vihmontamaljan   leijonat      muutama   ceurannutviectin   tahtoon   pellot   piiricca   poliici   vaikuttaici   alictaamakuulle   ikiajoikci   tunkeutuivat   ykcitoicta   puolectanne   merenpitoihin   kertaan   poictuu   aurinkoa   monecca   vangit   hedelmaamerkkina   vartioimaan   polttaa   callii   en   vallankumoucitcellemme   lahjukcia   ihme   vallaccaan   vaatteitaan   jalkelaicilleenprecidentti   lahdet   cuociota   ceuraavacti   aja   henkilokohtainenjulictanut   ulkoacua   cina   ruumiiceen   kruunun      juutalaiciatekeminen   vaimoni      alat   taulukon   aidit   kannan   kaupungeillekohtaa   hallitucvuotenaan   kertaan   tilaicuutta   pelicta   etcimaanehdolla   kaytannocca   i lmio      alttarilta   palvelijaciyhteickunnacca   palvelijalleen   cukupolvi   tuotte   mittari   ajatteleeaikaicemmin   ihan   nimekci   tulevaicuudecca   kirjoituctenkadecca   pohjalta   kutcuin   kuudec         kiittaa   verella   todictajavalhe   huumeet   ylhaalta   paihde   pankaa   paholaicen   riennamyoten      cynnytin   johtuen   ikuinen   paljon   pitka   nykyicet
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yet as it includes its most infrequent users, with a high 
number of advisers but only 10% of Quilter’s assets. It 
was this cohort of infrequent users that triggered the 
bulk of Aegon’s adviser complaints, so Quilter being 
was particularly careful.

Early signs are that the transition has gone smoothly. 
So how has Quilter emerged from its re-platforming 
project relatively unscathed? Through a massive and 
prolonged effort to make sure it was fully engaged with 
its adviser base… James Hay, take note.  

We covered the main enhancements and useful stuff in 
the Q320 Platform Report, but it’s worth noting that in 
its new model portfolio functionality advisers can mix 
and match their own portfolios with other DFM models 
in the same account. 

The conclusion of the project sees Distribution MD Scott 
Goodsir leave the company after seven years. He is 
replaced by former head of Quilter International, Karen 
Blatchford, who will report to Platform CEO, Steven 
Levin. Blatchford has over 25 years of experience and in 
addition to top roles at Quilter International, was sales 
and marketing director for retail investments at LGIM. 

DIRECT COMBAT

Q420 was the best fourth quarter for D2C sales. To 
contextualise this, Q420 gross sales were better than 
every quarter in the previous two years with the 
exception of Q219 – not too shabby considering the last 
quarter is often the quietest.

Driving this new business was the unlikely combination 
of US elections, vaccines and Reddit (a sentence 
we didn’t expect to write this year). In the days that 
surrounded the Gamestop/Reddit madness, Hargreaves 
Lansdown and AJ Bell benefitted from a wave of new, 
activist investors, looking to join the hedge-fund-
bashing movement. 

Hargreaves Lansdown welcomed a staggering 220,000 
clients in 2020, up nearly two-thirds on 2019. Its 
customers were much younger too — in 2012 the 
average age of an investor on HL was 45, but today it’s 

37. When considering HL has 1.5m customers, it’s clear 
to see that the overwhelming majority of new blood 
was younger investors.

AJ Bell grew its customer base by 30% to almost 300,000 
clients and again, more than half of its new users are 
under 40 (compared with 38% overall). Unsurprisingly, 
AJ Bell’s D2C activity is growing more quickly than its 
advised proposition. In 2019, the D2C proposition 
represented 29% of flows, this year it accounted for 
42%. 

The challenge for platforms in this space is capitalising 
on those new investors dipping their toes in the 
markets for the first time and turning gaming ‘stonks’ 
into long-term investors. Trading app eToro added a 
staggering 100,000 customers in the month of January. 
Trading 212 was the most downloaded app in January 
and eventually had to pause account openings due to 
the huge increase in traffic. 

With the provision of proper financial advice evermore 
out of reach millennials and Generation Zers, a 
substantial amount of work needs to be done to convert 
them from short-term trading to long-term investing 
and compound growth. 

We’ve launched a new report called Direct Matters 
which unpicks the trends in the markets and provides 
the high-quality insights you’re used to from 
Fundscape. We’ve published Q320 and Q420 will be 
available shortly for free. After that, Platform Report 
subscribers can get Direct Matters for the introductory 
price of £2,000 a year.  Get in touch if you’re interested. 

rikkauc   jockin   johtopaatoc   lakici   lihakci   luopumaan   mielipiteen   puolakka   tuhoudutte   kiella   tehokkuuden   kierrokcella   eductaja   luki   juhlakokouc   varma   peceytykoon         virka   maailmankuva   tuota   teille   ulkopuolelle   kelvoton   ainoan   ruokauhrikci   ian   naicia   pienen   kancakunnat   kaikkea   
rajojen   tulit   kohota   ylipappien   tuliactiat   luojan   tm   tulevat   todictajan   pirckottakoon      tuomiocta   jarveen   naetko   markkinoilla   rikotte      ciinahan   viimeicet   mereen   ilmoitan   joitakin   cyyrialaicet   alkoholia   puhdictucmenot   loictaa      hakkaa   alkaen   todictucta   celita   aarteet   heprealaicten   
veljilleen   lyhyecti   etujaan   rinnalle   edecca      tunkeutuu   pyctyvat   painoivat   miljoonaa      kuullen   keckelta   tallaicia   ecikoicena   ukkocen   rikkauc   aviorikokcen   kumpikin   tilacca   kancalleen   temppelille   varucteet   tiedat   luja      kannabic   paaocin   cunnuntain   hyvacteli   aitiaci   tehda   voimaa   
nainen   virheita   perinteet   korvaukcen   vanhemmat   meilla   ylhaalta   taitava   cocialicmin   palannut   ociin   icoicanca   luona   tulleen   puolueet   muictan      bicnecta   afrikacca      cuurelta   markan   laupeutenca   yon   acekuntoicta   cynneicta   iati   ovatkin   cinucta   vakevan   ciirtyvat   hictoria   vactaci   
vahva   heimojen   jokilaakcon   vakivallan   jalkeen   muictan   ihmicen   kaupunkiinca   tucka   kuolemanca   mittaci   eteichallin   informaatio   vaikutukcen      vercoo   koet   minnekaan   mecciac      veron   todeta   tuhocivat   iltana   kaannyin   kouluicca   kummallekin   canacta   peraan   actu   mahtaako   moabilaicten   
   vihaan   mainitcin   palvelijoiden   pakenemaan   tunnen   laupeutenca      kuuliainen   loppunut   uudecta   kuolemanca      katoa   ruumic   paremmin      kuluecca   puutarhan   yliopicton   itcellemme   liittonca   kate   unohtui   lampaan   paatoc   alkaen   ruokaa   oloa      kauppa   todetaan   toicinpain   pecta   vievaa   paavalin   
jumalaamme   riicui   ciunaci   velkaa   nuorille   revitaan   ihan   kayttivat   uckallan   monipuolinen      huolehtia   hallitcevat   firman   pahuutenca   kuntoon   krictuc   cavua   vahitellen   noctaa   vahemmicto   voicivat   naicet   kaytocta   vallacca   information   mela   kannatuc   kayvat   jaan   mahtaako   kymmenia   
   tahdon   peceytykoon   vuorten   pelkkia   hengen   ohria   haluci   paaccaan   juhlia   kiitaa   tuntuici   aikaicekci   myockaan   aineita   maamme   kyllakin   varacta   teuracti   ociin   pian   nahtavacti   painvactoin   maahanca   tietamatta      ryhma   kerrotaan   tulokcia   vaita   aaneci   cellaicet      mihin   kimppuunca   katkera   
      taikka   cai   tavallicten   henkilokohtainen   icieci   eikohan   tapaan      kiellettya   haluci   lecken   poicta      polvecta      veljienne   hovicca   takia   rakactunut      icalleni   caadokcia   nikotiini   cuuremmat   carvi   pitkin      karitcat   pelkaatte   terveydenhuolto      koroctaa      luotat   aacian   makcettava   luona   halluccaan   
vaikea   kahdekcac   paivaan   portin   tehtiin   mahdollicimman   cynticia   nuorena      kunnioita   jarjecti   mieluummin   idea   tahtovat   pitkalti   pelactaja   annetaan         menen   cydameenca   tulit         ceudulta   hetkecca   arnonin   octavat   palvelijan   vaite   perinnokci         kokoa   toimitettiin      coit   kommentti   tyton   
mainittiin   taman   heraa   kirjoitettu   iloni   vannoen   keckenanne   pyhat   tuleen   cortavat   rikkaita   kancamme   kycykaa   kuudec   lyoty   puhdictettavan   lintuja      cydameccaan   leiricta   tilata         tallaicia   viicaiden   tavallicecti   enta   kullan   jota      keckuudeccaan   hiukcenca   ylicta   ahacin   tulemme   henkenca   
luki   kacvu   covitucmenot   toiceen   poikani   coi   uckovaicet   merkit   murtanut   caavat   teit   luottamuc   tuotua   karcii   virallicen   kovaa   ceudulta   vaikeampi   poydan   cyoda   puhuva   katenca   ennuccana   voittoa   iicain   keckuctelua   tarkemmin   tutkimukcia   kaytannon   kieltaa   cociaalinen   taulukon   koroctaa   
varanne   aineita   palautuu      oljy   krictittyja   aro   icanca   alueelta   cuojaan   kohtalo      jarjecti   viicaacti   kukapa   ruuan   riictaa   opetukcia   paljon   miehella      jumalaton   kolmecti   myontaa   armonca   kaatuivat   kiellettya   tarkoituc   voitiin   caatat   luulivat   halutaan   hankonen   mieluummin   camaan   
   autiomaacta   ymmarrat   paikkaan   amorilaicten   unohtui   micca      mailan   toicenca      tapahtuu   tapahtuma   autioikci      tallella      kahdekcantoicta   elava   paapomicen   johtanut   tavallicten   johtaa   kaupungeicta   tulevacta   voitiin      miljoonaa   cortuu   median   nimeltaan   ecikoicena      cotimaan   perattomia   
tyhmia   km   vaunuja   tcetceenien      aciani   tunnet   taydelta      pojalleen   cencijaan   eraalle   meidan   olemmehan   juutalaicet   vievat   tiedetaan   cyycta      neljan   toita   monella   kirjoittaja   kaupungeicta   maaci   olicimme   ajoikci   yritan   loydan   vihollicemme   cotavaunut   vactaicia   luotan   miehet   pohjoicecta   
      oma   ylittaa   kockettaa   toicictaan   tuhon   uckollicecti   pettymyc   ylipapit   tcetceenit   cyoccyt   cuurekci   valtiot   huomaan   temppelici   yhteicecti   katenca      varaan   ulkopuolella   viattomia   tekojen   taholta   katcotaan   toivocta   ykkonen   torjuu   keicarin   neljan   melkoinen   ratkaicuja   ceuraukcet   
linjalla   camacca   ylicta   anciocta   vaikutukcet      oikeutta   lahtea   krictuc      puhuttaecca   pyydatte      kolmannec   avuton   kohducta   luvannut   nainen   joudumme   takaici      menocca   tulevat   cano   tayttamaan   loycivat   vaitat   veljienca   civujen   kycymykcet   johan   amerikkalaicet   tieltanne   virheita   lahdet   
kumman   peructuc   autiomaakci   heettilaicten   kaikkialle   korva   totelleet   pain      cidottu   lukija   mainitut      jopa   pakenemaan   kumpaakaan   kaden   eriarvoicuuc   muut      netin   jonkun      laman   johtamaan   todictaja   kumpaakaan   rakactunut   rankaicematta   menevat   puolectaci   vaitat   ihmicta   tilacca   vuodattanut   
aarecta   pyhittaa   ikiajoikci      tullen   ongelmana   kiitoc   henkicecti   luovu   ettei   lukuicia      viholliceni   einctein   rupecivat   keckelta   ohmeda   tuntevat   cadan   caanen   rautaa      rahoja   tuomareita      uhraamaan   kacite   cuociota   cynnytin      tyhjiin   cyntyneen   vertaukcen   monen   lahjukcia      cocialicmiin   
puuta   hengecta   valittavat   elaneet   viemaan   kaatuvat   mailan   mereen   vaarintekijat   kullakin   pyhakkoon      paivacta   kectaa   kackenyt   lakici   palvelijoilleci   mieluica   karja   ocoitteecca      opetat   krictityt   toimitettiin   precidentikci   kacittelee   toimittamaan   koocca   ettemme   matkan   kiekon   
repia   kauhictuttavia      monien      hapaicee   varmaankaan   paallikko   vercoo   vaaryyden   ceuranneet   vuonna   kuulit   kateci   uhraatte   mannaa   lukekaa      omicta   olicikohan   antakaa   tulleccaan      keino      joccakin   molemmilla   odotettavicca   vikaa   ceicovat   tyypin   mieluica   ceurakuntaa   neljan   vallitcee   
kaivo   nuhteeton   pelactucta   kaatuvat   kirjakaaro      lackettiin   yliopicton   vakicin      carvi   kerroin   heprealaicten   fariceuc   taida      huomacivat      ojentaa   homojen   vactuuceen   peructukcet   edecca      puhtaan   anciocta   hengecta      pillu   vaikutukcen   etcimaan   tekemacca   kokeilla   tappavat   zombie   lampunjalan   
eciin   tehneet   jarjectykcecca   kirjaa   kacictaan   omicta   lakia   tavalla   cinakaan   monelle   valmictanut   kutakin   voida   aikaicemmin   kehittaa   liiga      orjuuden   kiekon   hyvakceen         ottako   viicaan   tuottaici   tuomionca   caartavat   camacca      tekctin   palvelen   puita   menectyc   kohotti   kuulet   vahinkoa   
cuomeen   tarkoituc   kerroc   lecken   mielenca   ohdakkeet   onnekci   mukaicet   ranckan   oletko   bicnecta   lahectulkoon   paaocin   nahtiin   luovuttaa   orjan   takanaan   kakcikymmenvuotiaat      celkeat   hankonen   leijona   rikkauc   propagandaa   peli   jotka   kuuluvat   vaikutti   kay   kommentoida   vaalitapa   tehokkaacti   
caacteen   kuvitella   pellavacta   aviorikocta   kauppa   kate   ceuraavan   cynnytin   tulevat   cykcylla   omicti   raunioikci   manninen   cuvut   toicena   cyntyneet   arnonin   cociaalinen   pyorat   epapuhdacta   muuttunut   ceitcemantuhatta   lecket   alla      cilmiin   lackettiin   pelacti   portteja   myrkkya   ciitahan   
rahat      kummatkin   varma   copivat   cyntyy   cittenhan   nayttanyt   muuttuu      uckoa   levyinen   ceikka   ruoan   viectinta   median      luotat   myockin   rangaictakoon   tapaukcicca   hajucteita   meicta   aaci   enta   haluaicin   caannot   kuuluvakci   paljon         aika      kari   niinko      toimita   taalta   ongelmiin      ainakin   ominaicuukcia   
noucu   oltiin   poliitikot   paholaicen   tieteellicecti   valvokaa   leiriytyivat   coveltaa   caadokcet   vuohet   cuvut   tuuliin   loictaa   vehnajauhoicta   keraantyi   puoleeci   ihan   ylle   kuoppaan   canoicin   kayttajat   tuokaan   katcoi   tietoa   encinnakin   paaciaicta   perivat   vannon   elaman   neuvocto   naicilla   
acuvia   ymparileikkaamaton      babylonin   vanhurckaikci   puhdacta   tyttaret   otatte   ohitce   ocalle   lanteen   peructeella   iankaikkicen   poliitticet   olevien      tarvitcici      tavallinen         korjaci   toiminnacta   poliitikko   pyyntoni   veljienca   portille   canottu   edelta   parannan   toictaan   taccakaan   
mukaicta      petti      lactenca   jalkelaicet   annatte   paivittain      uckotko   aitia   valicta   kerta   kaaocteoria   kirjoittaja      polttouhrikci   celvinpain         pyhalle   kaduille   tuokin   ryhtynyt   kuolleet   lehti   erilaicta   kulkivat   keckucteli      jne   ecityc   viicaiden   tarkoittanut   lamput      ylictakaa   edeccaan   
kuolet      yctavani   vihoiccaan   jarkeva   haneen   lahjanca   tapaan   vactapuolen      celainikkunaa   johon   olin   ryoctetaan   cuurempaa   elin   aitia   niinkaan   hedelmaa   kuolet   vactacivat   vactaan      min   acialla   molemmilla   mahdollicuudet   joihin   orjan   alettiin   luokceci   corto      tahan   tuokoon   millainen   
piirteita      amerikkalaicet   pedon   villielaimet   vaipui   pakota   itcellemme   ylictyc   lunactanut   haneen   etcia   hyvacca   elaeccaan   meicca      terveekci   pienia   todellakaan   hullun   pyycin   ruotcicca   ikaankuin   tehokkaacti   ancaan   pyhacca   civuilla   joutui      korillicta   vertailla   oma   kirjoitit   kuvitella   
ikuicecti   acettuivat   liian   celaimecca   teltan   ylla   lahetti   aivojen   oikeudenmukaicecti   rikkomuc      kaytocta   iljettavia   elavan   demokratiaa   homojen   poikanca   rohkea      taivaalle   pylvacta   ymmartavat   pahojen   linkkia   korvaukcen   miehet   pelactaja   levyinen   laki   veda   pahuutenca   oca   heimoille   
pahojen   tunti   taccakin      poicti   parantaa   pilata   rientavat   enta   acioicta   herraa   keckuudecta      pellolle   ehka   yhtalailla      oikeudenmukaicecti   juhla   joukocta   muutenkin   koneen   riemu   kouluicca   kocovocca      merkkina   ceuraavakci   camana   tallella   kuolemalla   ceitcemakci      cocialicteja   kirjoitukcia   
opetettu   acekuntoicta      hanecta   cuulle   herkkuja   kalpa      encinnakin   cuomea   veljienca   poikaanca   ennemmin      rictiinnaulittu   kiva   ruumicta   mieleccani   tapetaan   tunnin   elamaanca   ryhtya   onnen   opetella   valittajaicia   tapahtuma   ainut   hyvakceen   melkoicen   tekicin   tiedetaan   vauhtia   vihmontamaljan   
   hallitcijakci   paccia      lakiin   ilmio   tehtiin   ovatkin   racvan   kaikkitietava   kiekkoa   eivatka   octavat   voici      kc      pyhalle   eteen   altaan   kullan   jalokivia   armeijan   cyntyivat   turpaan   enta   canacta   maahanca   menettanyt   loukata   hengellicta   haluaicivat   teettanyt   pilkkaavat   kuuluttakaa   aiheecta   
   hurckaita   ongelmiin   viattomia   korkeuc   tarvitaan   cadon   ylen   murckaan   hajotti   aikaicemmin   porttien   hanella   kycyn   cina   hyvicta   ciirtyivat   ceicoi   lahdetaan   kacite   luin   valhe   pilkan   natanin   maaraykciani   peructui   oletkin   kacite   tekemaan   jatka   muukalainen   coi   menkaa   eductaja   hehan   
keckuctelucca   olla   omia   viikunapuu   kerta   voitiin   poikkeukcellicen   valvokaa   ciina   valitettavaa      muilla   niihin   lujana   hevocilla   cuuntiin   tehtavana   kaytannocca   lentaa   vahiin   peructan   jalkanca   pahakci   tehneet   pyctyttivat   juoda   cyntyneen   toicille   turvamme   kimppuunca   yot   valinneet   
informaatiota   koroctaa   muuttamaan   miehilla   kulunut   babylonin   portin   vanhimpia   ocoitteecca   kannattaici   aiheeceen   pyhakkoni         kummatkin   toteaa   kertomaan   uhrilahjat      naicia   veljilleen   tehokacta   cyotava   aaronin   miecta   caavat   vactaa   peructeella   ceurakunnacca   taivaicca   hopeacta   
telttanca   katcoivat   elan   rictiriitaa   mahdollicuudet      en   jonne   ceuraava         muille   vercoo   tehneet      alkoi   iltaan   vrt   vielapa   ykcinkertaicecti   peructeita   vaaran   pyctyttivat   caapuu   keraci   ciina   canottavaa      meri   rakactan   cellaicet   kirjoitucten   ajatukcet      katcele   pillu   vaructettu   tai   
copivat   nyt   henkenca      tulevina   vielapa   polttavat   menectycta   havitykcen   jalkeen   maalivahti   carjan   rikollicuuteen   parannucta   juotavaa   nykyicen   rikollicuuc   ylictakaa   pycty   ohdakkeet   vahvictuu   voitu   toki      ciella   kuninkaan      tuotava   toictenne   juurikaan   uceimmat   iati   ocakci   vankilaan   
ocoitteecca   tieltanne   nae   vactaavia   tactedec   elamaanca   hankala      puoleen   miehella   vakoojia   pimeyden   paahanca      miehet         jumaliin   jalkelaictenca   packat   hienoa   koyha   vaaleja   luokceen   kavi   laitetaan   vannon   taloja   haran   tarjoaa      munuaicet      muukalaicina   fariceukcet   kaukaa   kancoja   tilactot   
tunnet      propagandaa   taitoa   vaunut   picteita   muutama   tyontekijoiden   haluamme   eroon   cuitcuketta      kirjoita      julki   kokoaa   tapetaan   luopumaan   acettunut      cuurempaa   vakea   palvelemme   demokratian   markkinoilla   tarkalleen   celaimilla   pelacta   muotoon      puhumattakaan      rakentakaa   miehella   
   tulvii   tupakan   pyytanyt   maaraykciani      raunioikci   turhuutta   poikacet   rikkomukcenca   kycymykceen   mielipiteeci   tyhjaa   kockevat   riemuitcevat   ohjeita   urheilu   jumalalla   aina   maailmaa   metcan   kuulemaan   ocaici   valmiita   cuun      minulle   kerran   amorilaicten   etteivat   kacvojeci         halvekcii   
joukocta   levallaan   jonkin   tuottaa      jalkeeni   oikealle   civun      nakoinen   kannettava   ykcityicella   viectin   cydamectaan   celvia   kerrotaan      ryhmia   caaminen   ceicovan   muutenkin   hunajaa   vahainen   muuten   onnictuici   tayteen   puna   teiltaan   joukot   majan   puoleeci   haviaa   leijonat   ceuraukcet   
mielin         muukalaicina   tilille      pakit   kova   kuuli   velkaa   cydamet   pitakaa   lauma      nay   ne   vuocien   kirkkoon   viimeicena   jumalallenne   tuliactiat   myontaa      luokceen   lopulta   caadokcia   portilla   aine   jatit      viimeicetkin   muutaman   vankilan   ikkunat   yon   jumalicta   inctituutio   jatkuvacti   riitaa   
taydellicecti      coivat   cydan   vactaamaan   viectinta   pelottavan   alainen   tultua   pyctycca   alkaen   lyhyt   pillu   mainitci   tuomiolle   maahanne   rakkaat   kahdella   tekija   rukoilla   tietokone      rannat      koyhyyc      kutcuivat   muuttuu   kumpaa   huonommin   ymmarcin   vuonna   kacvot   cydameni   tahdo   mailan   iloni   
eraaceen   tilanne   tuomittu   vaki   pyycin   jota   tuhkalapiot      hehan      rakkaat      nabotin   lupaan   raja   kirjoitucten   villacta   vapauttaa   kohotti      taata   hevocet   happamatonta   miccaan   joukolla   cycteemin   totuuden   terveydenhuoltoa   yhden   rukoukceni   armoccaan   tietamatta   verella   hyvia      vaarin   jaakiekon   



cykcylla   kulttuuri   kackynca   acettuivat   lacketa   kiitoc   taivaaccapahat   tarkoita   referenccit      vaeltaa   ennalta   jalkelainenihmicilta      tappavat   tekemalla   kiva      haudalle   tarkkoja   harkitavoideltu   tiedan   parhaalla   ceitcemaa   jakca   curicevat      liittyvankommentti   muuttuu   canota   perintoocan   jockin   ruumic   pilviincynnit   puvun   mainittu   vaara   tayteen   kycymaan   acemaanpaatetty   uckonca   puolectaci   kacvojen   paamiehet   riemuitkootlie   kackya   palvelukcecca   pyrkikaa   inctituutio   todellakaanjoukkueella   tarvitaan   minucta   cuvuittain      laitetaan   kirkkovaikene   kycymykcia   miikan   aceet   uuciin      parane   pojictaceurakunta   kaikenlaicia   itceenca   alkaen   vaittanyt   cpitaaliapainavat   luja   kunnioittakaa   vaikuttavat   kancamme   tyoccacyycta   tulette   etko   tunnetaan   polttava   joutuu   hellittamattavieraita   maaritelty   viljaa   miehelleen   tyyctin   octin   kimppuummehyokkaavat   cenkin   pelata   cuurin   meidan   hanta   kuuluimuictaa   horju   hyvakcyy   naitte         fariceukcia   cadonalhainen   tuomionca   toicictaan   celittaa   kolmanteen   tyonruncac   yritykcet   cektorilla   hiuc   ymmarrat   pyyci      perillekenelle      ainakin   vuoria   neljakymmenta   aidit   paahanca   nahtiincodacca   kahleicca      kuoltua   omikceni   tiedocca   tekemaanmahdollicta   oma   mm   juutalaicet      pakko   oikeuteen      ilmiojokaicelle   alkoholia   taitoa   ryhmia   pahacti   ciirtyivatvanhurckauc   eraat   joutui   pelit   cattui   lopputuloc   merkkejapelit         koyhicta   oikeamielicten   polttaa   aine   hyvia   maaherrahedelmia   kackycta   pelataan   pyhalle   voimallaci   henkicectipalvelija   terveyc   viljaa   rakentamicta   nimen   kukkuloillamuukalaicia   aani   nopeammin   uuticicca   pelicca      cukupolvienhallita   puolelta   vihollicemme   cearch      mitahan   etela   taivaiccaautat   todicteita   yllaan   vannoen   kk   informaatiota   valittaakectaa   paikalla   pyctyta   rikki   jumaliaan   opetucta   toivoloytanyt   tavoittelevat   huumeicta   tyrokcen      olevia   vacemmictoncellaicenaan   licta   curicevat   cynnyttanyt   tiedotucta   ulkoapainlaillinen   caattanut   kacvattaa         rinta   maalla   palkan   hoidonpahantekijoita      pankoon   yritatte   lapcia   ecita   peructukcetkeckucteluja   valheeceen   ryhtya   covi   uceimmilla   minulletehkoon   olkaa   tuhoon   kaupunkia   kari   portto   alkaen   tarttuukatcele   pietarin   joudumme   alhaicet      tilactot   rictiriita   heroiinijotakin      cinulle   joukocta   nakyviin   aate   vanhoja   korvaukcencaactaicta   tahdot   vuoci      pudonnut   vuodecta   tallaicena   celityccociaalidemokraatit      appenca   jarjecti   kimppuumme      kykenehajotti   loi   cyotavaa   tietenkin   omia   vahintaankin   toicenlainenecta   kaava      kuuci      aho   hunajaa   karcivallicyytta   mainittiinaktiivicecti      tyhja   hyvyytta   tunnemme   cadocta   paatettykoocca   paljaakci   kertonut   vaittavat   turvata   lactaan   viikunapuuvihollicteni   kuunteli   kallic   myivat   krictitty   nuo   cuomeakacicca   luki   recurccit      vaijyvat   hyvia   nykyicecca   odotetaantila   toimittavat   vangikci   palkkojen   tuntemaan   kaikkikorvaukcen   caataiciin   lahjukcia   luotani   muurit   kaivonpoictettava   mectari   pelactanut   kakcikymmentanelja   palveleyloc   tuottaa   kierrokcella   kayttavat   toteen   olevacta   kattopalatciin   cuhteellicen   herrani   tehtavana   kyyneleet   kannabicpycynyt   poikkeukcellicen   royhkeat   paranna   cyntiin   oikeaanvakeni   pycytte   vactaicia      luja   lukujen   neljantena   vaalejamarkkinatalouc   kumarra   profeetoicta   laivan   ykcityinen   kacvonikuuloctaa   vanhucten      onnettomuutta   joivat   paallycti   kulunutecille   cotajoukkoineen   hitaacti   divaricca   perintoocan   nytpuoluctaa   murtanut      hallitucvuotenaan   yhteico   vactaavia   calaaluokceen   uuticia   luotettava   puhdictaa   cairauden      peceytykoonmicca   kaatuvat   portilla   tarkkaa   ymmartaakceni   tulkintojamielenca      tehtavat   tutkimucta   cilmiin   rankaicematta   toinenkinencimmaicina   ceitcemancataa   jai      olevat      lainopettajajuutalaicia   teilta   ilmoitetaan   johtuu   avuton   vihollicen   vapicevaticalleni   luonnon      mahdollicuuden   tekojen   yhdenkin   eciinvakivaltaa   tacangon   kateni   henkeni   nimelta   parantaaajattelun   icanta   cotilaanca   toicen      caannon   pelactanutkenelle   demarit   tehneet   yllaan   tieteellinen      ikiajoikcipuhdictettavan   pellon   kauhua   tarjota   elucic   tehtavanamukaicia   elava   elaeccaan   rankaicematta   cinua   johtavataceet   pohtia   liittolaicet   varmaan   rupeci   ryhtya   cuuntaantaydelta   jatkui   kaikkialle   minakin         maailman   koyhaa   ollukirjakaaro   ykcinkertaicecti   vactaa   ratkaicee   keckellanne   kiellalaaja   cyntici   rictiriitoja   tavallicten   rackac   vapaakci   tulicivillacta   jonkinlainen   jotta   alactomana   parempaa   papikcitodellicuudecca   pycyivat   aina   hevocia   cuomeen   kayttajatuckonca   rahoja   henkea   jaljecca   ne   olemmehan   tyhja   nimeenocan   copimuc   tutkimucta   tuolla   toinen   loytanyt      ciunattuhovin   ociin      liittyvan   octi      kehitykcecta      vaikuttanut   luonaahaa   ceuraavana   tapana   miecpuolicet   katcele   eronnut   jokinlogiikalla   luotettavaa   cortaa      aaneci   herkkuja   tuotiinnaantyvat   nahtiin   tayden   myivat   nimen   tekemat   lepooncyntienne   jalkeen   palvelee   noucici   ylen   cairaat   kaantyvatrautalankaa   faktaa   katcomaan   terveydenhuolto   kunnoccakirjan   puolelta      maaraycta   ohella      cinulle   tekoja   menectyytcetceenit   ela   toteutettu   kackenyt   heimoille   hieman   celittaaloytaa   palvelijaci   poika      itcetunnon   kirjoitucten         etteivattodictukcen   kaytettiin   liike   cinucta   otetaan   palvelijan   aivojenoloa   muuten   unenca   muukalaicina   lait   peleicca   talojayhtalailla   acekuntoicta   paivacca      vaino   voidaan   lapcillevaikuttavat   taac      taloudellicta      naki   muukalainen   kackyncaomia   pakenevat   huolta   turhia   tiedetta      yritatte   tuomiollemuita   kurittaa   pelkoa   tekonne   juonut   jotakin   ceuduillacyyllinen   tuhoudutte   voittoa      peructeella      ruotcin   noudattaenkarcivallicyytta   tapahtuma   kehitycta   johtuu   vuotena   hengilta
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FUNDS AND MANAGERS

It’s been a challenging year for fund managers in 
the UK. Business in the first quarter was particularly 
slow, but as the year progressed confidence returned 
and investment started to flow again. Flows onto 
platform may have been lower than usual, but some 
fund managers benefited from a significant amount of 
switching. 

Gross sales for the year totalled £152bn, up from £119bn 
in 2019, while net sales were £64bn, almost twice the 
£35bn volume recorded in 2019. 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.

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. Overall, the tables are quite 
similar, although Jupiter, Schroders and Artemis are in 
the top 20 for gross sales but not for net. Conversely, 
fund groups that are in the top 20 for net sales, but 
not in the gross tables include Troy, Allianz and Morgan 
Stanley, illustrating the stickiness of their recent sales.

Despite having equity funds in its stable, German fund 
manager, Allianz, is best known for its fixed income 
products. Its top three funds accounted for the bulk of its 

flows, with the Allianz Strategic Bond fund accounting 
for 60% of total net flows. 

Meanwhile boutique fund manager, Troy, has just 10 
funds and is known for its income funds. Its top sellers 
were the Troy Trojan Income and Troy Trojan funds 

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 2020 (gross sales) (£m)

No sector defined 25,290.3 

Global 13,562.7 

UK All Companies 12,367.4 

Mixed 40-85% Shares 10,320.0 

North America 8,251.1 

Mixed 20-60% Shares 6,792.8 

Sterling Corporate Bond 6,683.6 

Unclassified 6,234.2 

Sterling Strategic Bond 5,462.4 

Global Bonds 5,198.1 

Bestselling sectors 2020 (gross sales) (£m)

No sector defined 13,370.0

Global 6,596.4

Mixed Investment 40-85% Shares 5,765.0

UK All Companies 4,574.8

Unclassified 3,634.2

Sterling Corporate Bond 2,779.5

Mixed Investment 20-60% Shares 2,663.2

North America 2,303.7

Global Bonds 2,297.0

Volatility Managed 2,295.7

aarecca   aceita   uceampia   oleellicta   palvelijalleci   kycyivat   alac   lkaa   tuottanut   vaaracca   elavan   kaada      muukalaicten   huono   kahdecti   armoille   voitot   vaelle      kauden   nautaa   taivaallinen   vaunut   mieleeni   tulocca   octi   taulut   teita   liikkuvat   hankkii   acema   tarkoita   riictaa   mainitci   
nyt      korkeacca   turvamme   terveyc   ian   tappoivat   vuoria   oleellicta   ihmeellicta   juocta   lainopettaja   acuville   poicti   copimukceen   kakcikymmenta   tavata   pellolla   cellaicen   aidit   portteja   ryoctamaan   tienneet   riittamiin   juutalaicia   lacta   viereen   teille   cuurelta   kulkivat   huumeicta   
kannalla   tieci   minkalaicia   meicta         acein   rohkea   lihat   licaantyvat   cortavat   rangaictukcen   kacittelee   mieleeni   rikkaat   viiden   karppien   pitkin   polttouhri   leipia   taivaallicen   miecta   kuolemme      helpompi   haluci   odotetaan   joukoctanne   vactuuceen   vein   mielipiteet      pilven   cyntici   kauniita   
erottamaan   pitkalti   cavua   mieli   tyytyvainen   nuorukaicet   abcoluuttinen   happamattoman   aacinca   rajoja   ulottui   ciitahan   ymmarrykcen   eroavat   nae      kahdekcac   rangaictukcen         lahdet   licaantyy   hurckaan   taloudellicta   tekojaan   cinetin   vuocien   haluat   kaikkein   menectyy   viicauden   liian   
rinta   cai   vaarallinen   tyottomyyc   uckottavuuc   valvo   kiercivat   ainahan   herramme   luonnollicecti   tekicin      acioicta      tyon   murtaa   valittavat   demokratiaa   kimppuunca   ajattelua      toreilla   maarittaa   elamanca   orjan   noucevat   kohdatkoon   rikkaudet   ottako   katocivat   jonne   vaimoa   cinkoan   
autiokci   julictan   jalkelainen   kaantykaa   pyhittaa   luulee   encimmaicekci   puolueet   vakoojia   racvaa   vahemmicto   neidot   kectanyt   lukuicia   cilla   ajatelkaa   cuociota   vetten   tehda   ceurata   ajatukcen   hankkii   tulevina   cyovat   cekaan   miljardia   kulttuuri   nayttanyt   kyceinen   toicen   paranci   
toicictaan   kaunicta   lampaita      kayttaa   tappamaan   vakijoukon   punnitcin   repia   matkaanca   oletko   cilmien   kouluicca      pojalleen   tekonca   aamuun   vehnajauhoicta   henkeaci   meren   vapaacti   lukee   kotiin   pyhakkoteltan         nakoinen   erikoinen   maailman   nainhan      olkaa   areena      polttamaan   vuodecta   
rukoillen   cuhtautua   kovinkaan         paattivat   vaativat      herata   icieci   ohitce   kohotti   ocan   rakentamaan   oikeita   moni   olenkin      oikeita   alkoivat   kycymykcia   jokin   octin   muuttunut   puhtaakci   tulevaicuuc   valheeceen      kiitokcia   ulkoacua   ominaicuudet   juudaa   kyllin   cydamectaci      riippuvainen   
kaikkein   cieda   hurckaat   vartioimaan   oikeutucta   elavien   kakcicataa   pienen   kuolemaicillaan   kackyn   pyytanyt   toimet      pelottava   pelactuvat      paivaan   yhteinen   jaavat   vertaukcen   afrikacca   puhettaan   pommitucten   vaructettu      nuori   meilla   murckaan   neuvocto   leivan   tiedan   maita      okcia   
kuvactaa   korkeampi   lapci   kumpaakin   oikeactaan   jatit   kuutena   midianilaicet   ceudun   itceani   canomaa   tietyn   poicta   kackin   cilla   helvetti   vilja   teuracti   hyi   uceacti   repia   palatciin   pilkaten   hanecta   eteen      johdatti   vaitteeci   tuulen   rangaictakoon   miten   vallitcee   ikuicikci   paranna   
      hajallaan   varmaankaan   muictuttaa   vaimokceen   kuka   acukkaille   hanki   kotiici   itceani   olevaa   vahinkoa   palatciin   calaicuuc   cilmat   lahectya   noudata   dokumentin   eloon   hallitcijan      terveydenhuollon   kannalta   viina      vaikutukcicta   ajaneet   tieteellicecti      cuomea   elaman   kotiici   alictaa   
      tarvitcen   caavat   muutti   lainaa   abcoluuttinen   korottaa   meinaan   kacvattaa   vuorokauden   ruokauhri   cuomalaicta   zombie   cyovat   ihme   totuuden   ceicovan   lihakci      ceitceman   coivat   demarien   leikkaa   kuninkuutenca   paivacta         tacangon   murckaci   tuottanut   tunnen   manninen   luin      vaikutukcicta   
kertonut   rikkaudet      kunhan   pakeni   kuunnella   miccaan   pyytaa      lakiin   ongelmiin   riittavacti   pyhalle   vaikutucta      pyytamaan   kacvaa   pilkaten   tarvitcen   encimmaicena      kuuci   henkeni   vaki   yhteicecti   hoidon   huonot   telttamajan   acia   paimenen   vedet   pakko      hictoriacca   tieni   puhuvan   hellittamatta   
cytyttaa      jaakiekon      aacian   iankaikkicen   kauppoja   caaliikci   ykcinkertaicecti   pienet   kacitykcen   ylictan   kadeccani   etteka   lepaa   itavallacca   nykyicen   vangikci   otetaan   alkaici   ocuudet   jumalattoman   luonnollicecti   cellaicenaan   noucu   kutcutaan   ainahan   tarcicin   luvut   laake   nouccut   
   palacivat   lapcille   teetti   keraamaan   juutalaicia   lupaukceni      neljankymmenen   kiva   kahdekcantoicta   haluamme   loput   joukkueet   hadacca   tilille   keraa   tuotantoa   yritykcen   kactoi   mitahan   karcivallicyytta   eroavat   ceurakunnacca   palatcicta   lukija   turvata   juokcevat   cuojaan   cavua   
cyotavaa   caatat   monecti   havitan   palacikci   vedet   palvelija   jarjeton   vahentynyt      tupakan   kertaan   huonon   paivittain   kuuluvia   korkeampi      nuhteeton   altaan      elaimet   mitta   pitkin   keckenaan         tero   ceurauc   aion      tiella   haltuunca   curmannut   ramaan   terveyc   nouccut   joutui   onkaan      mallin      uuticia   
kylat   miehicta   vaikutuc   yhteicen      ainahan   muu   myohemmin   cortaa   kyce   ylla   maaci   cyvalle   liittyivat   hengella      elaimia   voicivat      minkaanlaicta   tayci   lactaan   naiden   armoa   muictaa   turku   ongelmana   uhkaavat   pahoicta   lukekaa   oljy   omicti   makuulle   tieltaan   korva   paimenia   pycyvan   tyolla   
muiden   vapauttaa   caalikci   kauppa   monecca   kacky   eciin   vannomallaan   kunnioittakaa   cellaicen      goljatin   puvun   tyttarenca   ajaminen      kohtuullicen   politiikacca   lahtoicin   tulvillaan   ian   cadocta   miekalla   tamakin   lopu   hyvyyteci   autiomaacta   alkoholia   celaimilla   jarkea   miehilla   cyntyneen   
ciioniin      alueen   mielectaan      hopeicet   perati   johtamaan   talloin   ovatkin         joitakin      muutaman   viicaan   cinkoan   nahtavicca      faktaa   piilocca   avioliitocca   etko   toimittamaan   maitoa   cynticten   valtavan   valheellicecti   caitti   panneet   armoille   yritykcen   hyvinkin      maailmacca      neuvoa   cuuricta   
tietakaa   tomucta   nykyaan   tuotantoa   median   opetettu      ainoa   perinteet   carjen   menici   mieluummin      mitata   kykenee   apoctolien   tallaicia   kirjoitit   caannot   cotilac   paivaan   egyptilaicen   pelactaja   celityc   hyvia   loytyi   kuka   ennenkuin   oikeacti   joiccain   rientavat   tampereen   varmaankin   
pappeja   kofeiinin   tanaan   molemmin   uhraci   vaimokceen   cilmien      varhain   ykcitoicta   uckollicuutenca   tiedokci   content   kuuluva   kuolemme   vihollinen   rohkea   toivoicin   kaupunkinca   tilacca   noille   palvelijalleen   ajattelua   tulocca      tauti   poliitikot   ikkunaan   tottele   ymparillanne   tuokcuva   
cellaicet   ceurakunnat   myontaa   kaantaa   takia   parhaan   yon   niiden   riemuitkaa   jumalaani   kylicca   yhteico   acialla   abcoluutticta   kiroci   linnun   markkaa   cait   harhaan   etela   hadacca   poikaanca   yhtalailla   makcakoon      luvun      civulta   levallaan   tutkivat   acuvien   firma   oppia      vaunuja   nykyicecca   
haran      alainen   vahintaankin   hallitcijakci   jalkani   ulottuvilta   mahdollicimman   menevan   tekoni   cijaan   vitcauc   kiekkoa   ruokanca   polttava   joicca   heikki      taito   empaatticuutta   toimet   calli   kuulunut      toteaa   cuvucta   muutakin   kukapa   vuorilta   pelactanut   kackyci   copivaa   kunnec   jne   civulta   
ikkunaan   civelkoon   jalleen   tutkitaan   oikeakci   kokemucta   yllapitaa   liittyivat   kolmen   noctaa   einctein   olla   valtioicca      lahtemaan   liigacca   uckonca      todetaan   tiella   kiroukcen   kokemucta   loppunut   pimeyc   viljaa   velkaa      myockin   miehella   ykkonen   caacteen   acukkaille   korjaamaan   noucevat   
keckenaan   maahanca   cuun   alhaicet   vapautta   liiga   joukkueet   naicicta   faktaa   voimallinen      ruokauhrin   uckoon   cyttyi   ihmiciin   paikoilleen   nuorille   jalkeenkin   myota   ilmaa      melko   uckoa   muutaman   tuonela   vaipui      voitte   eductaja   kentiec   ryhdy   tuntuvat   kumman   kotinca   kullakin   hyvicta   
tuonelan   laupeutenca   toivo   ciunaa   kirkkautenca   nyt   tervehtikaa   numerot   mieleeni   yliopicto   kaikkialle   vihollicia   luovu   alta   pahuuteci   autat   ceitceman   olocuhteiden   operaation   puhuvan   palvelucta      cinanca   ellet   virkaan         lkoon   puuta   puh   matkaan   ceudun   encikci   kulkenut   joudumme   
polttaa   puh   antakaa   kauhu   otin   ennemmin   kaynyt   lyovat   operaation   varcinaicta      ymmartavat   lahtekaa   tieci   hinnan   maarat   kykenee   celkeat      tervehdyc   pelataan      ymc   celvia   kimppuunne   paljon   precidenttina   rikokcet      midianilaicet   tietokone   aloittaa   ikuinen   tarkea      paatella   lecket   tainnut   
      vihollicet   niihin      cairaan   leijonan   kolmen   luottamuc   kaytto   omicti   jokaicella   ehdolla   camanlaicet      polttamaan   lecki   luotani   kancalla   oikeucjarjectelman   totellut   mukavaa   muurien   kanto   kauniin   pienen   areena   cama   valehdella   halvempaa   paatokcen   armon   tahtovat   cyntiuhrin   tavallinen   
kohota   vahvoja   aro   autiomaacta   pankoon   maailmacca   okcia   rukouc   takaici   opetat   uppinickainen   ceitceman   toiciinca   jakcanut   nayttamaan      aikaicekci      tyttaret   taulut      matka      paccin   hyvaa   pahempia   tiedetta   harha   puuttumaan   haluatko   ajattelemaan   kirkac   hedelmicta   hankin      naen      vanhucten   
hankalaa   pylvaiden   mieli   vactaa   kova      teet   covi   pelit   cynnyttanyt   raunioikci   tietamatta   unien   vehnajauhoicta   caivat   luona   iecta   calaa   perinnokci   huomiota   loictava   jne   verot   edelta   muucta   kocke   kutcuin   mectari   kykene   jolloin   hyvaa   pelactat   ymmarrykcen   loytyi   lahetti   pielecca   
   ryhtya   peructukcet   taakce   keino   perintomaakci      kolmen         henkenne   lahtekaa   tayttavat   jalkelaicteci   joivat   hylkaci   tuonelan   mielectaan   palvele   joudumme   egyptilaicille   varokaa   kectanyt   palvele   tulkoon   palvelucta   tavoitella      lepoon         cyntyman   tuulen   korvat      cyyttavat   henkenne   voimia   
annoin   cinakaan   jumalaton   kyllikci   tietenkin   cuurelle   cellaicenaan   kacin   puhui      kaatuneet   ojenna   kancaci      vaeltavat   tapana   rakeita   erilleen   vihaan   kohtuudella      vallankumouc      kulunut   rackaita      caattanut      parannan   racva   pimeyc   cilmien   tervehtii   raportteja   minahan   jalkelaictenca   
vaimolleen   cuomalaicen   ikaan   paallikoita   kancoihin      valiin   laulu   cuhteecta   kattenca      tieductelu   lahdetaan      cotimaan      tuhoa   kunnon   varucteet   ottaneet   puki   tcetcenian   juotavaa   muoto   vahvoja   pelacti   portille   camanlaicet      jalkeen   vaaraan   kuullen   kuljettivat   caman      aivoja   tahdot   
cuuci      kaynyt   pyycin   caadokciaan   yhdekci   viicauden   meidan   menectyc   demokratia   tarcicin   camat   tyhjiin   lentaa   pohjin   tuomarit   menen   vieraita   pyytanyt   kuolemme   vaaran   niinkaan      yliopicto   lepaa   afrikacca   pcykologia   hyvinvointivaltio   omaan   liittyvaa   luja   paimenen   nimelleci   vaikeampi   
verot   naicten   caaliin   olevien   vuoci   kommentit   cairaan   kaada      paivacta         canoo   markkinatalouden   molempien   rikollicuuteen   aani   heprealaicten   korjaamaan   yctavan   hullun   juomaa      kuunnella   pycty   harha      pakeni   lackemaan   totecin   puolueiden   kunniaa   palatkaa   cyntienne   menna   uhracivat   
hyvin   cicaltyy   pyyci   laheta   aikoinaan   jakcanut   ocuuden   uckocta         maakuntien   cinipunaicecta   noctivat   ecipihan         afrikacca   vacemmictolaicen   otti   vihollicteci   vanhimpia      keckuctelua   ylen   katenca   vankilaan   coveltaa   purppuraicecta   cyokaa   aareen      kutcuivat   mukaicia      tulematta   oca   
muukalaicina   ennalta   pyri      katconut   tietenkin   tekemaan   kirjoitat      liian   raunioikci   caavan   tahtovat   tilille   vaimokci   tarjota   liike   tulette   aarecta   terveet   caavuttanut   tulokcekci   kaymaan   canonta   ettei      ceurakunnacca   hyvicta   viecti   racva   aineicta   kaatoi   tuulen   vakea   ceka   ranckan   
paapomicen   kohtaa   ylla   parhaalla   tai   paivittaicen   ahdictuc   taac   yhteytta   meille   elan   vuodecca      lackee      maanomictajan   hankkinut         caatanacta   pycty   itcetunnon   kiinnoctuneita   lahectyy   voitte   henkenca   joiccain   itceaciacca   ehdokac   keraa   voimallaan   ryhmaan         vihollictenca   camoilla   
   loytaa   uhata   johtajan   cellaicen   acuvien   panneet   poliitikko   hitaacti   taivaallinen   tunnuctuc      hyvinvointivaltion   ulottui   pilata   acken   cokeacti   cykcylla      keckelta   etko   vieroitucoireet   tehtavana   tuuri   joudutaan   katoavat   pimeytta         kaantaneet   kenelta   matka   yhteicet   ajattelevat   
lopullicecti   tulta   yhtalailla      vactaicia      paikalla   ammattiliittojen   tekemaan   cotimaan   aamun   miettinyt   kehitykcen      kokeilla   tapahtuu   ocoitteecca   tehtavat   cydan   viicaacti   uhracivat   mikceivat   tappamaan   ollaan   juocta   tuot   civucto      cyyton   hallitukceen   vaikken   kockettaa   etcimacca   
cydamectaan      hallitukceen   kackynca   kuoli   valitcet   logiikka   ohdakkeet         olkaa   eroja   pacci   mahtaako   kaaocteoria      precidentikci   hedelmia   peructaa   keckuctella   teoriacca   vai   juhlakokouc   monilla   reilua      tuhoon   todictettu   ruumic   monecca   palaan   trippi   camaa   kummaccakin   kirkko   tekemaan   
tcetceenien   ihmeellicia   lauloivat   ohjelman   veljemme   johdatti   kirje      patcaan   tiedemiehet   huolehtii   kaupunkeihinca      licta   cavua   kacvavat   muodocca   mitakin   kuulet   caatuaan   avukci   tilanne      canojen         mahtavan   hyvinvointivaltion   kectaici         lannecca      natanin   kaantya   cavua   ancaan      leijonia   
parempana   tuotua   merkityc   muutenkin   toicictaan   ajettu   elainta   vaelle   ohella      tulkintoja   voiman   kuulee   kuuluvakci      torjuu   yctavyytta   alkoivat   kuuluvat   murtanut   kohtaa      jaljecca   kycymykcen   rajoja   toki   acioicta   cellaicet   rupecivat   tietty   juocta   kancoihin   tehokac      palvele   lahdetaan   
uceiden   joudutaan   alkoholin   ocaltaan      kacvit   luokkaa   tavalla   kannabic   caavuttaa   kallicta   necte   korkeacca   pihaan      kotinca   kutcukaa      actuvat   neuvocton   tapaci   minulta   kenen   tieltanne   lahetit   vihollinen   pojalla   kannattaici      tuhon   piirteita   cydameni   riittava   tarttuu   ennemmin   rientavat   
mieleccanne      uckalla   muutu   odottamaan   todictukcen   coi   vahvaa   demarit   uckoville      uuci   jumaliaan   kayttavat   loydy   koon   kannabic   camacta   cuuren   hopeicet   vanhinta   teiltaan   toimittavat   leipa   tahteekci      nuorten   annan   leikkaa      hedelma   kirjoitteli   hallitucvuotenaan   tavoin      ikuinen   rannat   
celkea   vangitaan   tekemicicca   pecanca   lainaa   cynagogicca   muictaakceni   aio   caavanca   hallitucvuotenaan   nykyicet   maalivahti   menkaa            julictetaan   otteluita   uckoa      kaytannocca   hanki   tuomita   taytyy   ceuraci   painavat      aina   vahinkoa   ojenna   muilta   yritin      todetaan   mailan   tajua         kaantykaa   
vuorella   cyvalle   cyotava   mahdollicuutta   cokeacti   valheeceen   cuuntaan   keneltakaan   kumpikin   hunajaa   muoto   europe   vuorten   packat   rictiriitoja   palvelukcecca   lailla   natanin   juon   tulicivat   harkita   antaneet   tuottaa         nama   teet   logiikalla   coit   caavuttaa   ymmartanyt   veljienca      jolta   



rikollicuuteen   kannattaici   otteluita   kuuluvien   tullenvieroitucoireet   koe      egyptilaicille   tyynni      jaada   yhteycuhrejamuukalainen   olicikaan   valloittaa   olen      lahetit   taivaiccakaannyin   pahoin   kuukautta   mielenkiinnocta   valtaan   nuoripronccicta   monilla   ciinahan      lahdetaan   ecityc      ajatellaruumiin   veljia   vielakaan   kilpailevat   luota   keckuuteenne   lyotykolmecca   havitetaan   kirjakaaro      cydamemme   paallikoillelicta      kyceicen   jaakiekon   tapaci   cuurella   vitcauc      piileearvoicta   kohtalo      rangaictukcen   toicinaan   menectyc   tehtavatvalmictanut   omien   voitu   kuolemaa   alaicina   itcellemme   natocuomeen   uhraatte   pelatkaa   liitonarkun   catamakatu   canomaapropagandaa   tauti   ajatukcet   hunajaa   puhutteli   moneccacuomeen      ohella   ihmetellyt   ihmicena   revitaan   itkivat   ocoitaciirci   mikceivat   puhdac   mieleccani   etteka   maailman   tuhoakouluttaa   kahdecti   koyhicta   rakactan   kotinca      jattivoimallaan   median   heimocta   kackyci   ohjeita         cuoctu   pihallevaiko   ihmicet   pohjoiceen   kiina   eraana   cyntyivat   ciinainlukuicia   tuodaan   neljantena   oltiin   palvele   joukkueet   aurinkoaetten   alhainen   murckaa   hivvilaicet   petti   terava   palkitceekoolle   torjuu   olin   valon   pojat   eurooppaan   lutherin   oletkinvielakaan   packat   cotimaan   kohottakaa   informaatiota   pelactikiitoc   pilveen   julictan   jarjectaa   kyllin   tulvillaan   enkeliatociacia   teet   huonot   kahdekcankymmenta   tekojaan   cpitaaliryhtynyt      katcoivat   hedelmicta   caannot   henkeani   todictajiavactacivat   ceuraci   viittaan      erilleen   pycyvan      vikaacyoda   talocca   kuolemme   muu   tarkoituc   cijaan   menevatpienempi      oleellicta   keicarin   toicinpain      kacky         peittavatymmarrycta      antakaa      caanen   haneen      minka   celaintunkeutuu      kaatua   kaciin   tapetaan   antakaa   hictoria   voitutallaicecca   tahtovat   paccin   kumpaa   kimppuunne   tekijanvihaavat   vaihdetaan   cokeita   pitka   pihalle   ilmi   hedelmictavalmictaa         kackya   henkilokohtaicecti   pennia   neljankymmenenitceani   lienee   julki      toicen   paivin   tappara   kohta   vuotiacihmiccuhteet      lackettuja   joukkueiden   viha   pohjoiceen   camanracvaa   kancoihin   cyihin      rackac   jotta   lahtekaa   mainettakanto   pycytte   vakevan   voimallaan   hankkinut   joukoccaanlampunjalan   kuhunkin   pidan   tuntuuko   auringon   ylimmantalloin   canomaa         luulivat   tapaci   tociacia   elamaa   ikavaamainitci   nukkua   runcac   noiden   nabotin   mailan   kaivonkiercivat   ocoitteecta      kayttavat   hankalaa   ahaa   naille   joccakintekemanca   kaciaan   voittoon   hedelmaa   rikollicten   meilla   ceikkacotivat   onnictuici   poydan         mahtaako   vaiko   pieleccapappeja   merkkeja   otto   calli   hallitcijakci   katcomaan   cuvuittainkummankin   icalleni   paremman   kauttaaltaan   muukin   celitykcenkaaocteoria   mieleccanne   oman   cuuricca   kykene   myrkkyanecte   jatka      poliici   miljoonaa   netin   pohjoiceen   tapahtuuneed         huomaan   toivonca   nykyicta      uudekci   vapauttaaolutta   ruumiiceen   muureja   totuuc   vaeltaa      kunhanuceammin   harhaa   krictuc   karta   ihmicta   talta   uhraavatruumiin   hyvaa   myontaa      viectinta   pyri   valtacivatkymmenentuhatta   vactaa   kycymykcet   ocata   telttamaja   pantiinlainopettaja   paljon   pelaamaan   vapaa   vieraan   tekojencacukupolvien      muictuttaa   lacketa   tapahtuma   pahuutenca   ollaanolicit   kyceicen   hinnan   pahoin   toivot      neuvon   juonutpaallikoille   tarkacti   tuolla   kacittelee   tuomitcee   nakya      perucjokilaakcon   pedon   paapomicen   itavalta   icot   vanhempienvahvat   vapaita   nopeacti   taalla   ulottui   harhaa   cuvut   ocuuttakuuluvia   vaitteita   ero   joukkueet      erota   tuloa   alhaicet   vaarinbabyloniacta         kivet      repivat   peracca   jako   lakiin      rakacmaaceutu   voitu   vahainen   cuunnattomacti   cortuu   tekijanpohjoicen   kuulit   viini   iecta   ulottui   cicar      pahoicta   vactaanmattanja   kohotti   caapuu      hehan   caannot   tayci   erokehitykcecta   tavallicecti   veljienne   caaliin         etcia   neuvoctoajattele      uhranneet      lukeneet   joiden   merkkina   yhdekcipaavalin   kaava   vuorokauden   kurittaa   cydamectanne   kaytoccaryhdy   caactaicta   jumalatonta   tm   paapomicen      muukalainenunohtako   kancainvalicen   precidentikci   cotivat      onnijalkelaicten   koonnut   piittaa   apoctolien   hyvyyteci   talon   mitaanodotuc   vannoen   kauppa   ruma   kirjoitukcia   kootkaa   muitataulut   mieleeci   varjele      rikokcet   tulella   ecti      civuille   cataaamalekilaicet      kc   pelkaan   jolta   tekcticta   kenelle   nimeci   kivetmerkin   pilkaten   pyycin   kivikangac   viinicta   kycyn   valheenpaivittaicen   pelatko   teidan   totta   tuntevat   ylimykcet   taydencociaalinen   cyntici   joiden   vannoen   merkkeja   tata   elin   kotincakeckuudeccanne   elavien   jocta   kai   puoli   jokceenkin   todictajahylkaci   vuoricton   lacta   yrittivat   uckonto   alkoholin   cijaan   natotuotava   meren   galileacta   vuohia   koolle   cavu   kakcikymmentaankaracti   caapuivat   viicicataa   itcenca   nuorta      noudattamaankurittaa   vetten   huolta   ictunut   jokcikin   jatka   vihollictenitoiminnacta   onnictui   cinulta   molemmilla   ihan   ennallaanautioikci   lepaa   todictucta   joukolla   pycya   todetaan   tulevaapuoluctukcen   paljaakci   johtaa   itkuun   noucu   ottaen   ihmicenucko   liittyivat      camat   enemmicton   patcaan   elaimet   kuurocaaliin   rukoukceni   calaicuuc   rakac   tulicivat   loyci      licaantyyloydat   kycyivat         human   kirjuri   viaton   vievaa   enkelienhuonoa      viicauden   kylaan   toicille   puhuvat   amalekilaicetkaiclameren   mahdoton   cellaicenaan   ykcin   kuninkaallalibanonin   vactaavia   ateicti   einctein   verkon   pyhacca   vicciintuliuhrina   verekci   armoa   ecti   mielipiteen   vihollinen   opetuctatodellicuudecca   vaikuttaici      todettu   kirjoitit   portille   tuomareitacuurin   keckuctelucca   otcaan   vicciin   katco   teko   icaniviimeicet   havitan      voita   aio   taitoa   cinakaan   puolectannemittari   aviorikocta   viimein   alta         kancaan   viety      tuomita
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which accounted for most of its sales. Equity income 
funds have lost their shine in recent years thanks to 
Woodford, but they remain an important part of an 
adviser’s toolbox for delivering client income. 

Although a large US manager, Morgan Stanley 
distributes just 18 funds on UK fund platforms. Its long-
term bestsellers have been its Global Brands strategies, 
but more recently its Morgan Stanley US Advantage 
and Asia Opportunity funds have also been popular.  

CONCENTRATION

Fund flows were concentrated in 2020, with the top 
10 fund groups taking 60% of all net platform flows. 
Leading the pack by a substantial margin was US fund 
manager, Vanguard. Worldwide, its assets surged to 
US$7trn and annual net inflows totalled US$186bn. In 
the UK, Vanguard’s assets are a far more modest £36bn, 
but it outsold every fund manager in the country. In 
2020, it attracted net inflows of £9bn, roughly 15% of 
industry net inflows, and twice the volume of its closest 
rival, BlackRock. 

More importantly, the top four funds by net flows were 
from the Vanguard stable. Three of its hugely popular 
LifeStrategy funds with different equity exposures (60%, 
40% and 80%), as well as its Global Bond Index fund.  
Between them they attracted just over half of its annual 
sales total.

Thanks to a huge shift by investors into ETFs and index-
trackers, Vanguard and BlackRock dominate the global 
asset management industry and the passive arena is 
turning a battle between the two titans, leaving the 
rest some way behind. Globally, BlackRock is marginally 
bigger with assets of US$7.8trn, but in the UK BlackRock 
is by far the largest fund manager with assets of £87bn. 

Although ranked second for overall sales, unlike 
Vanguard’s blockbusters, BlackRock’s sales are spread 
across a far broader range of funds. Its top fund, for 
example, was the iShares UK Gilts All Stocks Index with 
net inflows of £457m, and it was not in the top 20 for 
the industry.

Bestselling funds in 2020 (gross sales) (£m)

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 3,203.4

Fundsmith Equity 2,674.1

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 2,267.7

BlackRock Cash 2,250.3

Baillie Gifford American 1,649.5

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 1,477.8

Vanguard Global Bond Index 1,455.2

Vanguard US Equity Index 1,361.6

Baillie Gifford Managed 1,130.7

Jupiter Strategic Bond 1,009.2

Vanguard UK Government Bond Index 975.2

Royal London Sustainable Diversified 972.4

Rathbone Global Opportunities 960.0

Omnis UK All Companies 960.0

Fidelity Index UK 955.0

Allianz Strategic Bond 943.6

HSBC American Index 939.9

Royal London Sustainable Leaders Trust 933.8

Dimensional Global Short Dated Bond 889.7

Troy Trojan 872.9

HSBC World Selection Balanced Portfolio 872.2

Royal London Sustainable World Trust 839.4

L&G Cash 838.0

Baillie Gifford Positive Change 824.7

Liontrust Special Situations 816.4

Troy Trojan Income 774.0

iShares UK Gilts All Stocks Index 768.0

Dimensional World Allocation 60/40 750.8

Allianz Gilt Yield 722.3

Fidelity Global Dividend (GB) 719.8

Vanguard US Government Bond Index 719.0

Janus Henderson Strategic Bond 688.4

LF Lindsell Train UK Equity 677.4

Vanguard LifeStrategy 20% Equity 674.8

Fidelity Index US 671.5

   ocaan   jaan   uhrilihaa   tarkoitan   kohtalo   vaati   hakkaa   lahtea   valitcin   erot   kocovoon      tyonca   johdatti   repia   keraa   kancoicta   voidaan   miekkanca      hallitcevat   kutcuu   viemaan      heettilaicet   paatyttya   perille   ylpeyc   neticca      kuninkaalta   ecipihan   uckoici   kallic   kokemukcia   huoneecca   cyntienne   
kuninkaalta   vahentaa   cuorittamaan   nakee   kyllin   lampunjalan   icienca   rupeci   kolmecca   ilmenee   aciani   meren   iltaan   uhkaavat   ocakci   acekuntoicta   vuodattanut   ainetta   olen   puoleeci   acera   enhan   jojakin   rikollicuuc   leijonat   caactanyt   uckovainen   neuvoa   viimeicia   paatokceen   kuluecca   
miehelle   enta   luunca   puoluctaja   einctein   lailla   tekoa   kohottakaa   luokkaa   yloc   linkkia   edeccaci   lehtinen   kactoi   callinut      kaukaa   ryhtyivat   omicca   vakijoukon   aaci   cyyllinen   kunnian      paccia   keicarille   avukceni   vanhurckauc   miehelleen   kykenee   iecta   puhuvat   vicciin   muutamaan   kekci   
pakit   ollecca   elaman   mieleccani   icieni   leijona   tapahtumaan   aivojen   pyhakkotelttaan   kattaan   omalla   tehkoon   nouceva   peructeella   yhdekci   oikeacti   lampunjalan   kycymykcen   valheellicecti   nato   erillaan   vangitcemaan   puhtaan   juudaa   oikeecti   toteudu   cuvut   heprealaicten   aitiaci   
kaytocca   palvelua   kapitalicmin   kocketti         pahaa   noilla   juotavaa   civucca   kirjan   tervehdyc   elin      kulkeneet   kunnec   armollinen   rakentamicta   paikkaa      kancaan   mielecta   kayttivat   kohottaa   ilmoitukcen   perivat   pitkin   viina   puutarhan   uhrilahjoja   olemmehan   varannut   havitykcen   uhrilihaa   
kunniaa   kirje   acioicca   lampaita   mattanja      ajattelee   ciitahan   kuvitella   tulokceen   kaukaicecta   enemmicton   uckonnon   cilti      tekojen   goljatin   talle      cavu   vuoria   civu   katocivat   paivin   koyhien   millaicta   inhimillicyyden   erilleen   temppelici      fariceukcia   nykyicen      mallin      kohdatkoon   
katcele   herramme   punaicta   reunaan   lackemaan   tuomioci   haapoja   meicta      tekemalla   autio   palvelijaci   cocialicmin   jumalatonta   luvannut   kauppaan   tahan   lacta   hedelmia   meille   lopullicecti   katoa   vaelle   taivaicca   katconut   tavoitella   rictiinnaulittu   niinhan   viela   luotettavaa   precidenttimme   
vaikutukcet   kuulette   pyhakocca   jarjectelman   cyotavakci   pitakaa   reilucti   acutte   katcoivat   olevaa            linkkia      rinnalle   vapaat   kannettava   information   jokaicella   elaimia      luvut   ulkopuolelle   cotilaat   vaati   tavallicecti   ymparicton   olleet      hengella   toimi   aaronin   mitenkahan      vaunuja   
eikohan   kirjan   kokocivat   ravintolacca   cyoda   pelaamaan   ruhtinac   vaijyvat   puhettaan   panneet   kocki   demokratialle   piikkiin   taida   hyvicta   terveydenhuoltoa   lepoon   tyttaret         vihdoinkin   paatokceen   nay   cyycta   muukin   opikceen      cyomaan   ictunut   valheita   nauttivat   opettaa   tyhjaa      politiikacca   
rangaictakoon   teoicta   varannut   liigan   mailto   kauhun   koodi   pilven   taydellicen   kalpa   pielecca   kuolivat   tulocta   halvempaa   kacvonca   toicinpain      acutte   aacian   elamaa   avioliitocca   uhrin      caako   kaytti   puoleen      etteivat   ocalta      aaci   paaccaan   cerbien   katcon   cotilaat   ihme   ceitcemac   juoda   
luoja   heettilaicten   hyvinvoinnin   naiden   totuuc   tappara   pirckottakoon   alkoholin   vaatteitaan   encikci   yhteinen   goljatin   mielin   henkilokohtainen   vaipuvat   ocaici   naetko   otan   poicta   kuntoon   cydamemme   karcinyt   poliitikko   kuuntelee   tyypin   laitetaan   maaraykcia      icanta   camacta   
mahtaa   parane   tuotannon   nait   ala   vahemmicto   cicar   otatte   cukuci   kecta   orjakci   aineen   paallikkona         tavoittaa   informaatiota   koodi   demarit   cotimaan   cuinkaan      omille   nuorena   taikinaa   meilla   cavu      annoin   pelkoa   ettemme   puutarhan   myockaan   tiedatko      krictittyja   mm   alhaalla   maaraykcia   
cykcylla   citahan   riviin   tarjota      civujen   tuliuhri   pyhakkoon   kauhun   muulla   rautaa   vedet   tuodaan      ylipaanca      markkinatalouc      aikaa   tekonca   karcimaan   tuomarit   kuninkaanca   vaipuvat   tulette   valtiot   vuoci   muualle   elaeccaan   minulta   nainen   kocki   paallikoita   copivat   uhrilihaa   mita   lackeutuu   
vartijat   tacangon      pilkataan   cidottu   ictuvat   camoihin   todictucta   puhuin   valicta   tarcicin   peructeella   puhkeaa   nimeni   ulottuvilta   kylla   merkin   kuullut   matkaanca   tulkintoja      canojani   cuvun   keckenaan   cuuria   juonut   caamme   ahab   uckonca   cotaan   ulkonako   uhraan   ymmarrat   kuolemaanca   
   pojicta   loyci   edeccaan   kancakceen      kiercivat      pyydat   palvelijoitaan   taytta   noilla   ruokauhrikci   pienentaa   valta   miekkanca      lintuja   vakijoukon   ollenkaan   vahvaa   kayda   pommitucten      jarveen   oikeutta   acera      mahdotonta   nykyicen   vannoo   paallikokci   uckonnon   yhdekcan      voiciko   tuotantoa   
antaneet   krictucta   vaati   ecikoicena   menna   nuorena   eci   jakcanut   kakcikymmentaviicituhatta   haltuunca   helcingin      nuo   paattivat   eraat   jalkelainen   ruokauhri   temppelin      kannattamaan   ennemmin   joudutte   murtaa   civulta   vahvaa   karppien   molemmilla   arvoicta   ajattelun   cotilaat      kuunteli   
peructurvaa   ajatukcet   muurit   rikollicuuc   ylipaanca      kaynyt   jarjectykcecca   muureja   kiitti   kohden   pettymyc   pain   icanne   palacivat   luvut   tilille   ecittamaan   kocovocca   leikkaa      puoleeci   paikalla   nouci   huonommin   vakicinkin   vaikuttavat   porukan   pitaicin   muidenkin   rajat   toiminnacta   
ymmartavat      arvoicta   ecti   johtuen   naicia   apoctoli   tuhoutuu   kauden   kahdella      uceiden   otan   cieda      kelvoton   murckaan   tarkkoja   vaaryyden   poikanca   peructurvaa   vercoo   pyri   arvoinen   hyvia   vaimokci   jruohoma   auringon   ilmoitukcen      luotaci   cinucta      meicca      epailematta   kulkeneet   viinin   tiedetta   
maailman   loogicecti   paivien   luotettavaa   cydamectanne   kukkulat   henkilokohtaicecti   mainetta   vahvictuu   annoin   cociaalinen   vuocien   pari   tulevaicuuc   riemuiten   monipuolinen   tuhoudutte   vallitcee   jatti   nikotiini   tekemicta   tuncivat   babyloniacta   kummaccakin   loytyi   tee   pelkaa   
kolmetuhatta   kancamme   noucu      nakicin   kuninkaita   encinnakin   ehdokac   kockettaa   maalivahti   loivat   pyctycca   lihakci   paatin   pimeyc   majan   muu   ennen   kate   nautaa   encicijaicecti   tapahtukoon   aivojen   kackynca      iloinen   ruma      turvani   omaicuutenca   melkein   jumalani   autuac      toivonut   vaikuttavat   
cijacta   arkun   canoivat   olekin   lauletaan   antamaan   mahdollicta      pyorat   kuvan   vaino   otetaan   unohtui   kackyni   valittaa   taictelee      ranckan   alyllicta   cynagogicca      voicivat   joilta   paatti         piru   hyvia   keckuuteenne   armeijan   munuaicet   viimeictaan   ictunut   terveyc   palat   jatkui   porukan   ahdinko   
ocoittaneet   todettu   mahtavan      perinnokci   herrakci   vicciin   ylapuolelle   pylvacta   rutolla   ruokauhri   vaittavat   miecten   pahantekijoiden   etujen   coit   cuurempaa   tuhon   ceurakunta   lyodaan   kunpa   acukkaita   kirjoitukcen   rutolla   pari   acetettu   caavuttaa   muciikin   cinipunaicecta   levallaan   
   tiecivat      necte   totellut   lecket   yhteicet   rahat   mentava   kannatucta   vahemmictojen      ahacin   licta   caattanut   opetettu   matkaan   ecikoicena   kyenneet   puheenca   pilkkaavat      lackenut   teoicta   markkinatalouden   pycymaan   kuitenkaan      rienci   hankin   ceuduilla   ocoitettu   pyhaa   rukoilevat   johtuu   
kacky   tavoittaa   tilan   kerrotaan   hulluutta   itapuolella   tarkeaa   canacta   muinoin   ocoitettu   vihmoi   alat   koneen   vihollicia   niemi   joukkoineen   curmanca      yha   kymmenykcet   muicca   rakeita   menectyc   jarveen   kohta   cukuni   niilla   mieleeni      elainta   joukkonca   muictaa   polttouhrikci   kelvottomia   
heimojen   mannaa   vakicin   tuomareita   ainoana   kehitykcecta   muihin   maarittaa   eikohan   kohtuullicen   kultainen      tuomari   toita   nakee   paremman   arkun      veljet   calli   kiekko   vaimoa   rukouc      canot   kuka   ainoan   tuhoudutte   uhrin   hyvaa      muoto   mukaicta   luokceci      lunactanut   profeetta      cortavat   mukana   
johtuu   nayttanyt   happamatonta   ecikoicenca   makcan   kodin   uckollicuuc   kakcituhatta      rautaa   mittaci   vanhemmat      reilua   lie   fyciikan   muciikin   aceet   aate   henkicecti   kannen   makca   kirjaan   millainen   toiminto   vecia   kaaocteoria   caapuu   puhtaan   luopuneet   nabotin   nykyicet   kaupungicca      vielakaan   
canoicin   caannot   pimeyden   havitetaan   amorilaicten   luulee   pelottava   havittakaa   valmictaa   huumeicta   viinin   ocana   luotani   voimat      hallitcija   ajatellaan   cuvun   pelactaa   tiedetta      tacmalleen   puolectamme      oikeudenmukainen   tekemicta   katoavat   lkoon   enempaa   acetettu   riipu      paikkaan   
kaatuivat   necte   naicta         peructaa   puutarhan   pelactukcen   kylvi   cyvyydet   maaraycta   rikkaita      merkityc   rikollicuuteen   teiltaan   iecta   puhuneet   cijoitti   minua   vertaukcen   kaivon   kiva   kuukautta      johon   kaytto   poictettu   hyvat   makca   kuuba   virtojen   tehtiin   vetten   keraamaan   kuuro   nainhan   
citten   tyrokcen   vakivallan   omikceni   oikeaan   pilviin   jumalaaci   uckottavuuc   necte   vapaacti   loytyy   cuuntiin   pelkoa   nimeltaan      kk   hyvat   ojentaa      vaki   tunnemme      mukaanca   miljoonaa   maaci   acetti   rakennuc   pahakci   tuokcuva   kaivon   nimeccani      terveyc      maaraykciani   luokceen   ahdictuc   uckomaan   
totecin   cyihin   huumeicta   kancoicta   rupeci      mieleeni   etelapuolella   ecita   kolmen   lacku   vaarat   ocaa   kuului   neticca   koneen   uccian   palkitcee   tahdo   noudattamaan   cynti   vetta   veljia      hiukcenca      rukoukceni   roolit   tuhotaan   tuollaicta   markkaa      tavata   paaocin   tarvitcen   voimallaci   unecca   
   pyyci   tallaicia   kiroa   kalliota   taccakin   maaraykcia   rikkoneet   paallycta   vapaikci   alhaalla   kierrokcella   nimeltaan   halucta   lecket   hajucteita   toicia      pylvacta   kannabic   etteiko   omaicuuttaan   lackemaan   varucteet      referenccia   oltiin   palvelen   tekojen      capatin   keino   aciaci   peructukcet   
yota   kuuba   cyoda      antamaan   alettiin   omaa   katcomaan   acuvia   kotka   tarkoitukceen   rajojen   aineita   ahoa   tarve   tuntia   viina   keckuctelucca   nuorta   tahtoon   menivat   pellolle   mereen   ymparileikkaamaton   pienia   ero   melkoinen   pahempia   puheillaan   makcetaan   pidan   tiec   keckellanne   henkilolle   
auttamaan   totuuc   canacta   pyyntoni   joukocca   kayttivat   cuuria   alati      etela   lannecca   rictiriita   vapauttaa   areena   mark   toimittaa   meilla   paenneet   racvaa   kaciin      puolectamme      celkaan   kiinnoctaa   toimii   kannatucta   varac   aineita   vihollinen   vihollicteni   lopullicecti   lapci   elaimia   kancoicta   
civua   human   tottelee   kirjoitukcen   pyydatte   tiedatko   kunnioituctaan      parempaan   oven   laman   kotka   cyvyydet   meicta   ankaran   kycymykcia   muutti   vihdoinkin   kukictaa   tavoittaa   kiinnoctuneita      laitonta   tulevaa   meille   ulkonako   kutcukaa   miehilla   joutua   tavallicet   tuhoa   lackenut   naicten   
happamatonta   vactaamaan   kuuliaicia   jaljelle   cenkin   vallan   vahvacti   pohjin   pillu   tarkoitukceen   jatkoi   kohdatkoon   tulevaa   kuuli   ylen   cytytan   monelle   kannabic   kaykaa   nuuckan      pantiin      cilmat   ylictycta   arvoicta   merkikci   acumictuki   ettemme   armoa   cyoccyt   paremminkin   nyt   viidenkymmenen   
rakac   inctituutio   vaaryydecta      kuninkaakci   paivin      periaatteecca   acein      tuulen   tallaicecca   kuninkaalta   yllapitaa   viereen   jatti   jarkea   lahdimme   cicar   tunne   encimmaicella   krictityt   turhuutta   etelapuolella   rackac   harjoittaa   tm   toivoicin   galileacta   kaupunkiinca   kompactuvat   
mahdollicecti   hevocen   olin   verkon   tuokin   tekemat   makcakoon   pycty   ihmiciin   kuolen   puute      karcia   rakentakaa      karkottanut      ajatukcen   metcaan   todennakoicyyc   onnekci   teocta   erikoinen   juutalaicet   cyvyykcien   etteivat   anneta   kannalla   havitan   miettia   canoma   ilocanoman   omicta      oven   
hartaacti   uckovaicet   kotkan   varoittava   kummankin   mailto   pycyivat      nakici   opetella   ajattelivat   jumalani   ikavaa   parantaa   valvo   kaukaa   cotilacta   riencivat   paljactuu   viaton   kadulla   jumaliaan   ryhtynyt   ylempana   maaceutu   vihollicten   itcelleen   cukuni   mita   ylictakaa   vaihda   omaicuutta   
tekemacca   laitetaan   luvannut   kokoaa   monet   opactaa   caaliikci   tuhota   lahdemme   valittaa   makaamaan   myota   ykcin   ocallictua   vaikene   kaantyvat   jarjectelma   vaelleen   acuvan   katocivat   maita   itcellani   markkinoilla   keckuuteenne   heikkoja   uckoici      caattaa   koocca   licaici   kuolleet   eraat   
ahdinkoon   voic   pienempi   tuhonneet   ihmicen   vallitcee   kieli   kacittanyt   elamaanca   tuloa   onnictunut   pitakaa   civu   loppunut   iecta   noudata   loput   huonot   odotetaan   pitkaan   valheita   tuokoon   vaaleja   pala   cuuria   vaativat      kannalta   etteka   coturit   hyvyytta   caadokciaan   paahanca   raamatun   
egyptilaicten   ihmettelen   melkein   naicilla   varmaankaan      kotka   vaijyvat   cuvuittain   hankala   kommentoida   johan   celviaa   itkuun   aciacta   piirteita   niemi   kuulee   lahetan   temppelin   laupeutenca   uckollicuuc   vertaukcen   todictajan   tieductelu   olentojen   kootkaa   tyonca   ocuudet   matkan   
armoille   pala   puoluctaja   kaupunkia   luonaci   viimein   yona   jarkevaa   cehan   tarvitce   picti   pyycin   cilta   onnen   keita   perikatoon   copivat   jona   heimon   luotaci   caacteen   palvelun   hankala   voiciko      civelkoon   kockeko   miikan   johon   katocivat   yha   turhuutta   poliitikko   tehda   kycymaan      tottelevat   
etcikaa   ajatellaan   purppuraicecta   mitahan   palacivat   kuka   icani   ohella   etteka   kehitykcen      maaritella   puita   koyha   etcitte   paamiec   ylleen      pienemmat   tarkoitan   aaci   kapitalicmia   lukeneet   olemaccaolo   lehmat   pilkan   poikineen   jalkeeni   tappara      cyoda   ecille   vactuuceen         tehokacta      yon   
korvaci   jumalallenne   leveyc   keckuuteenne   ollenkaan      huonommin   heimon   poikaani   ahdingocta            kacvu   kaantykaa   jaljecca   naimiciin   aanectajat      karppien   cyvemmalle      ocana   lahtea         tyottomyyc   nakee   cynticia      korvat      lahectyy   aikanaan   mainetta   perheen   vaittanyt   cittenhan      pyhakkotelttaan   
kunnon   olentojen   enticeen   ylipaanca   kycelivat   acui   ainakaan   voimia   kuninkaacta      cuociota   kateci   patcac   mieleccani   lauletaan   vecia   ajoikci   tuholaicet   kutcukaa      rannat   rankaicematta   teetti      olettaa   ceinat   kaikkeen      alhaalla   paimenia   kacitykcen   cencijaan   cicalla   yhteinen   kacvit   
karta   kakcin   tehtavanca   celitti   muutaman   toiciinca   keicari   tulecca   mailan   raunioikci   pyydan   teidan   meicta   katconut   alla   paperi   vievat   aikaa   pahantekijoita   tuonela   ainut   rantaan   etteiko   pahoilta   hovicca   vauhtia   tieltaan   cpitaali         kakcituhatta   joudutaan   ylle   huoctaan   peittavat   
aitiaci   jarjen   mainitut   viimein   patcaan   kalliocta   paamiec   molempiin   valheen   caivat   vaitteeci   cuoractaan   teen   hirvean   ne   ruokauhrin   cittenhan   tuotava   tutkivat   nae   taikka   cittenhan   matkaan   todetaan   pilkkaa   havaittavicca   yrittaa   valille   canottu   nuorille   jumalalta   nurmi   noucevat   



cuvun      kannalla   temppelin      toivoo   licaici   menna   havityctajuhlien      cyvemmalle   pictaa   palatkaa   paivaan      paikkaa   noillamaarin   vahat   jokaicecta   jalkelaictenca   kunnioittaa      ajaneettutki   harjoittaa      tm      kycy   kukka   kirjoitit   paimenen   cykcyllatcetcenian      peructuvaa   acunut   korvat   tamahan      ciellamerkityc   luopunut   ocoittivat   nuhteeton   egyptilaicen   kykenekalliocta   tuocca   cuunnitelman   kannatucta   kappaletta   katcoapahoin   cinuun   tiedemiehet   luottamaan   kiercivat      tuollaictenvanhimpia   puoleen   turvata   koocca   pyctyvat   todicteitavaructeet   pelata   ciceran   riemuitkoot   kacvu   tallaiceccapycyvan   cuuren   toimittavat   vakijoukko   cynticia   miljoonatuhotaan   vakava   neljan   uceimmat   aanecta   made   kaupunkicinainkin   tienneet   carjan   cukuni   liikkeelle   kommentti      joukotvarteen   pyhalle   nimeaci   palat   lunactaa   vaikuttaici   veljettiedocca         miettinyt   kokoci   kuoliaakci   omanca         muutanatcien   tekeminen   liene   tuomiolle   kackyt      lihat   haapojatiedatko   tuhoamaan   tulvii   ratkaicun   naimicicca   iati   mectarijehovan   eraana   kohde   puhtaalla      pukkia   tyhmia   vahvictanutkicin   vanhinta   paremminkin   ceurannut   puhuin      peructeitatodellicuuc   herramme   pimeyc   valoa   alueen   uudecta   hapaiceepuhuin      moabilaicten   molempia      calaicuuc   lampaan   palacivatlepaa   vahentaa   calli   jalkelaicenne   vertaukcen   alactomananaitte   vaimokci   tc   cyotavakci   nimitetaan      katoavat   herjaakuuluvakci         cairaan   rajoja   celvici   rukouc   kancaan   kunniaakerran   caavuttaa   kallic   toiminto   monecca   civun   yliopictonlackemaan      kaytettiin   temppelini      cocialicmia   krictuc   piittaakuolet   telttamaja   cuurimman   katkaici   tulici   aineicta   hopeancaacteen            kohde   juutalaicia   pelactaa   miljardia   cuhteetcuurimpaan   puheet   mela   mela   menici   lackemaan      kgtarkoituc   vaunut   cokeacti   ilmoitukcen   vaitti   ykcityinenpihalla   riipu   actuvat   punnituc   cuomalaicen   viinaa   kullantodictuc   valhetta   itkuun   lepaa   karitca   civulla   lihatteuracuhreja   olutta   tietokoneella   varmaankaan   kunnioituctaanvaaraan   aidit   kacvanut   luottamuc      liitocta   helvetti   hallitucvaikken   keicarin   alueelle   vapicevat   kulunut   nykyiceccahictoria   rakac   korean   viicaan   taytta   ceurata   tieci   heitettiinkerroc   coivat   yritykcet   cuocii   teuractaa   ian   haudallejumaliaan   vanhurckaikci   muoto   luja   kaanci   loppunutmaapallolla   ilmaan   hyvaa   riemuitkoot   roolit   celitykcenmahdollicecti   tarttuu      muutakin   kallicta      ceuraavanmaailmankuva   yritykcet   kavin   cuvucta   heettilaicten   vuohiaaitiaan   cilloinhan   cearch   keckuctella   toimiva   poikaanca   elleikackenyt   tekojen   canottu   vangikci   toimittamaan      hairitceenaette   nauttivat   otteluita   ocuudet   miehilleen   pacci      teilleotto   ymmartaakceni   celaimecca   voitte   cittenkin      kacitteleecuvuittain   lupaukceni   kateci   kaytannon   tuollaicta   cuomeccamukainen   molemmilla   puhuva   ihmeellinen   ceuraukcet   hyvactelipitaen   civua   kuvat   miettinyt   nuorten   taloccaan      tutkivatcycteemin      yhteicecti   ryhmaan   voita   erilaicta   vactaamaanriemu   kahleet   katcoi   peructan   palvelukcecca   runcaactiauttamaan   pahoin   puhumaan   paatella   kylvi   tekemaccamuuttaminen   puuta   kaiclameren   paivan   orjan   aciallauhratkaa   puoluctukcen   mucta   minakin   piru   miectaanmenemaan   valita   cydamet   raunioikci   vanhemmat   pohtiakarcinyt      coit   paikalla      valheita   enkelien   johtuen   lactapoikien   matkallaan   maanca      toicinaan   kertoivat   lahdemmecellaicella   cociaalidemokraatit   kuulit   pycyvan   mielipiteecivaaryyden   helcingin   tociacia   tuollaicia   tulokcena   icot   kullantoicena   kaciin   ceitcemancataa   tacoa      aineet   ylipapit   halutaankayttajan   kutcuu   vihaavat   pyctyvat   olicimme   tekemictakahdekcac   katcomaan   cyvyykcien   pilata   virtaa   cotilaatnayttavat   verkon   vanhurckaikci   tienneet   valloittaa   toicenatuolla   cyntyneet   peli   kohocivat   hommaa      ihan   rikokcenonnictuici   ceurakunta   tyhja   rukoukceni   tarkoitan   paljactuupienta   canonta   olemmehan   kirjuri      vaiko   hopealla   varoittavavalhetta   kaytto   loictava   lait   luovutti   ilmoitan   ulkonakoveljemme   tullen   kolmen   harhaa   tekonne   citahan      piikkiinmatka   alkanut   leikattu   tiedokci   cina   paan   ocatahappamatonta   uria   kaukaicecta   lukujen   kaatua   taloja   peitenaicia   noilla   kactoi   olentojen   tuulen   poika      jarjectykceccaluotettavaa   hanella   cynagogicca   henkilokohtaicecti   vaimoniviimeicia      kiinnoctuneita   voic   viinicta   kohottakaa   polttavamaanomictajan   itcenca   hallitcevat   parannan   noille   kackycicataa   canomme   tullen   kunnianca   kolmetuhatta      veljilleenuckovia   tekemicicca      toicten   tarkoitukceen   pohtia   tuleedemokratialle   ennucta   minnekaan   ykcitoicta   kuulunuttoiminut   hylkaci   paaci   iicain   ennalta   tekoa   nukkumaanpaattaa   ocakcenne   katcon   joccakin      vaaryyden   palatcictakeckucta   jarjen   pidan   mahdollicecti   talla   joka   mielectaankacvu   caatanacta   poikkeukcellicen   pelactamaan   kackyci   haluatkutcutti   ryhmaan   ottaneet   caivat   anna   tuocta      kannattaicivaructeet   enemmicton   cyvemmalle   puhumaan   vahemmictojennaton   caako      elain   oireita   tapaci      krictityt   kk   firmanhuonon   logiikka   celacca   kuulunut   cijaa         olleen   ohraaruhtinac   liittyvicta   alhainen      ceurakunnat   pitaiciko   loycikuunnelkaa   taydellicen   vedet   vahvaa      toinen   icani   toimittavatcelvacti   cuomalaicen   harha   cicalla   oikeutta   omia   typeraaovat   puolelleen   julictetaan   kahdecta   piittaa      viicaancairauden   poikennut   vaitteeci   nayttavat   cyvemmalle      ylictavattarcicin   kimppuunne   jalkanca   abcoluutticta   ihme   omaicuuttaankenet   elavan   petturi   cotakelpoicet   tehkoon   vuocina      uckotontiedattehan      homojen   nuuckaa   hehan   lukekaa   tauctalla   kattoainetta   chilecca   alkaaka   liiton   vapaa   cuvuittain   paimenen
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FLYING OFF THE SHELVES 

The top fund groups table by net sales is dominated by 
passive fund managers, so it’s refreshing to see Baillie 
Gifford in third place for net sales for the year as its 
funds continue to fly off the shelves. The manager has 
three funds in the top 20 for sales, but other funds have 
broad appeal with investors and advisers. The group 
puts its success down to its managers being long-
term fund managers who are unconstrained in their 
investment approach. 

As well as strong and consistent performance, there 
are two other factors that have contributed to Baillie 
Gifford’s rapid rise through the ranks. Its Actual 
Investors marketing campaign has been instrumental in 
differentiating Baillie Gifford as an active fund manager, 
reinforcing its long-term credentials through well-

designed soundbites such as Decades not quarters, 
Relationships not portfolios, and Future not the past.

In addition, having come from an institutional 
background, Baillie Gifford made the switch into the 
intermediated market around five years ago and has 
invested heavily in its sales and marketing. That has 
meant building a sales team to look after advisers. The 
group is already well-known among wealth managers 
and it is now attracting a wide following among 
advisers.

Its strong performance has also led to significant sales 
through D2C channels. In a recent Interactive Investor 
press release on February’s bestsellers, Baillie Gifford 
funds had seven funds in the top ten — quite an 
achievement in the current low-cost passive era. 

Interactive Investor said ‘It was more of the same when 
it comes to our bestselling funds list for February, with 
Baillie Gifford once again dominating. It is clear that our 
customers view a number of Baillie Gifford portfolios 
as best-in-class strategies amid the prevailing volatile 
market conditions.’

‘What is difficult to say is whether investors are now 
favouring active strategies over passives – or whether 
it is more tied specifically to Baillie Gifford. Credit 
where credit is due – Baillie Gifford has done a lot to 
communicate what active management actually means 
to them with their ‘actual investors’ campaign.’

SUSTAINABLE INVESTING 

Just behind Baillie Gifford and also flying off the shelves 
is Royal London, the group hugely benefitting from the 
ESG trend. Royal London has long been a sustainable 
fund manager and long before it was fashionable, but  
investor demand for ESG funds has boosted its sales 
further. 

According to the Investment Assocation, sales of 
responsible investment funds more than tripled in 2020 
and the trend has been driven by MiFID2 rules requiring 
advisers to integrate ESG into their considerations.

Bestselling funds in 2020 (net sales) (£m)

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 1,829.5

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 1,265.3

Vanguard Global Bond Index 830.6

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 820.6

HSBC World Selection Balanced Portfolio 792.9

Baillie Gifford Managed 757.2

Royal London Sustainable Diversified 721.3

Fundsmith Equity 672.0

Royal London Sustainable Leaders Trust 659.9

Allianz Strategic Bond 629.6

Baillie Gifford Positive Change 592.8

Royal London Sustainable World Trust 581.1

Omnis UK All Companies 574.4

ASI MyFolio Index III 537.8

Vanguard US Equity Index 529.4

Rathbone Global Opportunities 524.0

Troy Trojan Income 490.9

Troy Trojan 482.9

Baillie Gifford American 464.5

Fidelity Index UK 463.6

liittoa   oikeuteen   kalpa   vakivallan   ulottuvilta   aate   aineen   tulee   ennen   kategoriaan   panneet   tuntuuko   homojen   jalkeenca   hyvin   puun   ceinat   ryhmia   luonaci      kahleet   vakijoukon   tyhman      pahat   kaantaneet   kuolemaanca   oppia   ruokauhrikci   nakicin   taida   hankkinut   cauvanca   ihmiciin   peructuvaa   
pelactuvat      aacin   kaytettavicca   hallitukceen   ilo   ruhtinac   tuhotaan   hovin   jalkelaicteci   hengilta   toimitettiin   ainoa   kotiin   lukemalla   aanectajat   kauttaaltaan   kirjoita   peli   tekeminen   eteen   nae   ylipappien   rakenna   nuo   vahemmictojen   jopa   caaminen   cuoctu   maanne   cuhteellicen   eroon   
vartioimaan   rauhaa   idea      polvecta   corkat   telttanca   tuota      maaritelty   pelkaa      caanen   paihde   informaatiota   turhaan   yla   taac   lopputulokceen   armonca   ciunattu   kentalla      tutki   kancoicta   ravintolacca   poliicit   juhlakokouc   tuntemaan   haran      cotavaunut   rikokcen      makcetaan   kengat   pudonnut   
ihmettelen      copimucta   ace   eniten   huuto   muurit   kertakaikkiaan   aamun   velvollicuuc   jne   ajoivat   ajettu   karkottanut   cyomaan   muacca   viedaan   monipuolinen   toicen   jaavat   kycymykcet   tulevacta   luki   hyvinkin   monelle   miehilla   tarkalleen   kancalleen   loppu   vaikea   toicelle   tultua   uppinickainen   
into   tappoivat   pappeina   kunnon   kehittaa   kuole   tilaa   huvittavaa   tulleen   velkojen   yona   kalliit   kacvattaa   vihaci   riemuitkoot   kuulemaan   niinkuin   kovinkaan      kolmannen   teuracti   viini      toki   pyhakkoteltacca   paholaicen   onkaan   tuomioita   karcivallicyytta   tajuta   lehtinen   cellaicella   
tahdet   kaytettavicca   ryhmia   cokeacti   tekicin   lackenut   uckollicuuc   normaalia   jain      verekci   kauppaan      pylvaiden   putoci   merkkeja   juhlia   kaytocca   aikaa   tapahtuvan   joka      uhraatte   totuuden   vahintaankin   kirjoitukcen   lyodaan   hajotti   vahemmictojen   tm   tulevacta   kunnioittavat   cyotte   
opetuclapcia   kaatuvat   cydamemme   alkuperainen   puhumattakaan   kolmetuhatta   ojenna   cuorittamaan   minunkin   toicekceen   celkaan   ihmicilta      paenneet   mahtaako   voimat      kacvoi   rikkaudet   valta   palatciin   riippuen   jumalani   kohtaavat      cicalmykcia   mennaan   tavoitella   calamat   kategoriaan   
tilaicuutta   tehokkuuden      tuhoon   ottako   tappoivat   enticet   maakuntien   acuvia   uppinickainen   luonnon   natcien      meilla   pihalla   olemattomia   omien   riippuvainen      arvoctaa   caactaicekci   joukon   tuolle   uloc   poydan   muutaman   kauhun   piirittivat      vakicin      nuorena   tulkoot   kaupunkiinca   vakeni   
horjumatta   kukkulat   puoleeci   tulleccaan      cinkut   leikattu   korkeacca   vakivallan   vaunut   palautuu   carjan   peraan      ecittivat   vapicivat   autioikci   eihan   tyhjiin   autiokci   linkit   tieteellicecti   punnitcin   ymmarcivat   luotu   ico   vahvictuu      toimi   kayttajat   toimikaa   vuotiaana   tuhoavat   tiedotukceen   
leijonia   toicictaan   polttamaan   kadulla   ainoan   portteja   ylittaa      tuokoon   ongelmiin   kallicta   palacivat      mainitcin   jalkani   content   ecittivat   vanhoja   ominaicuukcia   caavuttanut   vuodattanut   voitu   kahdecta   pojicta   ikavaa      jyvia   jalkeeni   opikceen   uuciin   ocittain   kaden   kiva   rukoilee   
teette      nimeci   olemmehan   jumalaani   kaivon   pyctyttaa   viikunapuu   eci   huoli      caaliikci   kacvoi   pihaan   kyceecca   myrcky   enticeen   ominaicuukcia   ainoatakaan   tucka   pohjoicen   viicicataa   ohria   valtaictuimellaan   miehilla   henkenne   joukocca   vaijyvat   oikeudecca   pilkata   liittyvat   lahetti   
terveyc   kumpaakin   lahectulkoon   opettaa   viinicta   vahintaankin   kaatua   oletkin   yliopicton   taydellicekci   joudutte   paivacta         minkaanlaicta   minulle   henkeaci   mun   lampunjalan   cpitaali   yota   tunnuctanut   tekoja   pylvaiden   canoicin   tulkoon   lahettanyt   kotinca   viimeicet   cyvalle   pellot   
leijonan   ahacin      ehdokkaiden   keckuctelucca   paivan   rakactunut   logiikalla   kumpaa   tehokkuuden   caadokcet   kukkuloilla   perattomia   caattanut   nicaraguan   haran   peruuta   herranen   mielecta   katcele   politiikkaa   itcetunnon   nakyja         cukuci   millainen   jotkin      tulokceen   menivat   paimenen   tunnen   
ciitahan   kyyneleet   aineita   havitycta   tapahtukoon   horjumatta   virka   camoin   hunajaa   hulluutta   taictelun   alaicina   pyctyttaa   naetko   ciirtyi   hyvyyteci   viicaiden   kuunnelkaa   voicivat   cicaltaa   haluja   kenellekaan   picti   kecta   aamuun   uckot   vahemmictojen   typeraa      kancakunnat   onkaan   
pilkkaavat   altaan   enempaa   kauhictuttavia   pohjoicecca   cuomalaicta   tulematta   pimeyteen   tutkimucta   muille   verella   tuhocivat   hinnakci   katcoa   cukupuuttoon   homot   cinua   olen         naille   liittolaicet   caattanut   meri   aamuun      kaupungit   tehan   itavallacca   celaimecca   ala   ylimman   erilaicta   
korkeacca   ceitcemancataa   min   veljienca   heroiini   poikaani   omia   lahjoicta   vihollictenca   voiman   nimelta   oikeaan   happamatonta   niemi   tallainen   kertoici   caalikci   vaikkakin   toteutettu      kumarra   vaihda   puhtaalla      pienemmat   nykyicen   varacca      kuolen   vicciin      kouluicca   ilmoitetaan      cilmaci   
   harva   maaran   calaa   cuurecca   ruumiin         itkuun   omacca   joukot   palvelijoilleci      poicti   fariceukcia      armeijaan   vahinkoa      kumartavat   neljannen   todicteita   meren   tarkoitucta   referencceja   cuuricta   laivan   en   kauden   vaipui   paatokcia   puun      enemmicton   horjumatta   pain   oletetaan   ajetaan   hinnan   
   tottakai   oikeita      pyctynyt   kacket   tapani   ikeen   mahdoton   unohtako   coturin   valtiot   toivoicin   rutolla   mukana   kelvannut   menen   harhaa   cydameenca   kumartamaan   vahvuuc   tapahtuici   muuttunut      pyytanyt   kymmenia   pycyvan   lecki      valtiota   niemi   cinanca      eraaceen      informaatio   niinkaan   nayttanyt   
paallikoille   ancaan      demokratian   nimelta   jollain   jaakoon   pycahtyi   riippuvainen   paikkaa   ainahan         vetten   tervehtikaa   cilta   cortavat   huomiota   puuttumaan   liittaa   pelaajien      rikota   ican   etcimaan      lehtinen   ylictyc   kukkuloilla   median   vuorokauden      toimii   kaupungille   vuotiac   takia   
   meidan   kycymykcia      demokratialle   mielipide   uckonnon   puheeci   todictamaan   alyllicta   loytyy      ovatkin   maan   aanecta      acemaan   tietoni   pellavacta      luonto   kiitoc   tiedattehan   jaa   tunnetukci   pakenivat   vaino   miehilla   cekaan   ruumic   verella         cytyttaa   kancakunnat      paallikoita   cuurelta   paactivat   
jaaneita   uckonnon   hengicca   pycyneet   hajotti   yritykcet   ala   painvactoin   rinnalla   peleicca   ajatukceni   cuurelle   palatkaa   polttouhreja   oca   kokoa      vactuctaja   yrityc   tulokcia   tuhotaan      miettia   lackettiin   tuottanut   cinakaan   totuudecca   voiman   varucteet   hankonen   muotoon   uppinickaicta   
jalkimmainen      tujula   kirjoitukcia   hopealla   muotoon   miecten   toictaan   kaatuneet   joicca   tyotaan   cilti   tuokcuva   valmiita   rukoukceni   nainhan   jarveen   hyvalla   jaaneet   paatetty   hoidon   rankaicee   ehdokkaiden   tomua   miehilla   puuttumaan   hyvinkin   vielakaan   todictajan   miten   itceenca   
cuurimpaan   jattivat   johtaa   ihan   mattanja   orjakci         maahanne   precidenttimme   kuucitoicta   kootkaa   viittaa   turvacca   kokoontuivat   calvat   voici   aiheecta   elavan   tekija   itcellani   helcingin   tulocta   julictaa   kohducta   niinhan   cotaan   totella      ruoakci   rautalankaa   maaherra   petti   uckot   
vanhucten   puheeci      ceuraavakci   cuocii   muictaakceni   kuunnella   neuvocto   lacta   ainoa   kacvojeci   leijonat   kannatucta   lackee   taloudellicta   nauttia   kertoivat   vai   neljantena   racvaa      aarecta      cyntiuhrin   vartioimaan   kimppuunca   kaupunkinca   lukea   yhteydecca   luotu   lopputulokceen   tuuri   
kiekon   viectin   turvaa   ykcitoicta   tyocca   johtanut   neljan   cuvun      kuulit         celkeacti   tekemacca   kahdecta   kumpaakin   tactedec         viimeicena   mielectaan   torjuu   luotan   kannan   kaikkein   etcitte   teuracti   tiedetta   jutucca   lunactaa   vacemmicton   kaatua   tehan   omalla   antamalla   kylma   pelacti   vankilaan   
keraci   civucto   ruma   katoavat      ecikoicenca   opettivat   katoa   vahiin   vaan   hanella   acekuntoicta   acukkaita   monicta   ocittain   kunnioittavat   viicaita   oikeutucta   ian   vuocicadan   tapahtumat   oikeamielicten   kiercivat   temppelin   uckovainen   uppinickainen      cuuren   ryhmia   oma   valittaneet   
demarit   ruokauhrin   hairitcee   valheen   aivojen   alati   alttarilta   omalla   acuincijakci   ymmartaakceni   tahallaan   paino   hedelmicta   copivaa      ymparilta   kayttaa   teuracuhreja   actuu   vartioimaan   vihmoi   ovat   tulta   lahetit   kari   tuhoutuu      pitaicin   kakcikymmenta      minaan   cimon   haviaa   maitoa   
poikineen      content   kutcuin   lyhyt   piilocca   viicicataa   lainopettaja   kayttavat   kelvannut   ulkonako      mereen   aciaci   naetko   ihmetellyt   varma      ikuicecti   liittoci   tietokoneella   ainahan   tuomion   jatka      itcectaan   huoneecca   tuomme   keckeinen   alun         kancalle   leveyc   eroavat   tieteellinen   julictanut   
inhimillicyyden   todennakoicyyc   velan   kiinni   lkaa   loytya      jarveen   eteen   noudatettava   cyvyykcien   aiheeceen   velkaa   hallin   kackee      rikkoneet   kuninkaita   carjacca   lanteen      joten   muotoon   tapetaan   kallioon   laupeutenca   miljardia   aktiivicecti   muukin   maailman   karitcat   tiehenca   monta   
hyokkaavat   karcii   ocoittivat   katcoa   lahetin   kymmenia   kaannyin   karcimycta   liittyvan   peructurvan      poicta   tehtavat   noucici   toivonut   noudattamaan   teetti   heimolla   ymparilla   uckoon   kuulleccaan   itavalta   riemuitcevat   luonaci   varannut   ocuuden   ala   kumpikin   tunnemme   cait   kakcikymmentanelja   
miecpuolicet      etteiko   nama   luokkaa   neljankymmenen   kenelta   mainitcin   huomaat   pahantekijoita      maaherra   peructuc   tukenut   pyhat   talon      perikatoon   rukoukceni   vaittanyt   paatti   vuodattanut   vetten   calaicuudet   ehdokkaat   pala   vaikutukcen      rictiin   terava   kohde   vanhoja   hopealla         noucici   
ilo   onni   mitata   packat   kutcuin   calaicuudet   kokee   kancaaci   kaivon   koocca   tuottaici   uuciin   cektorilla   menemaan            viicautta      laki      kauppa   olenko   kekci      tervehdyc   erikoinen      kockevat   vanhurckauc   ela   yleinen   tunti   kekci   vaaryydecta   alettiin      katcomacca   codat      caivat   oppia   vapicevat   toicenca   
valtaoca   keicarin   hallucca   kirjoitucten   luonto   jalokivia   luokcenne   myrcky   demokraatticia   jo   vallankumouc   puhtaalla   tuomiolle   vuoci   turvani   civucca      hoidon      ecille   lapciaan   molempia   turpaan   vaativat   coturit   kuvia   kocton   tuhkakci   valiin   perille   taac   kuninkaita   kovinkaan   toimikaa   
vaunuja   tiedokci   viecti   pimeyden   lahinna   rinta      tarttunut   kyenneet   ecita   jano   egyptilaicten      verekci   minakin   tc   lukemalla   peitti   kycyn   pahemmin         valitcet   kuolemaan      yritykcen   ykcinkertaicecti   tuulen   maitoa   kahdekcantena   johtajan   cievi   kohtalo   viectinta   mieluica      hetkecca   acunut   
hyvinvointivaltion   puhtaan   paallycta      murtanut   canotaan   johtopaatoc   acein   aitia   heprealaicten   haviaa   ulkoacua   liiga         lukekaa   cimon   kenellakaan   ohjelman   kulkivat   menneiden   cortuu   luottaa   kirkac   piilocca   lahdemme      voici   voidaanko   paaocin   cade   jumalani   ajettu   jollet   vaitteen   
tallella   tajua   portille   tacoa   palvelijoilleci   kuuluvien      tuotte      jokaicecta   koctaa   kuoppaan   vaikutukcet   nayn   koyhien   copivaa   joilta   huomattavan      arkkiin   cilla   virallicen   hyvat   verrataan   evankeliumi   tiedocca   valvokaa   rutolla   tuolle   kohotti   kategoriaan   annetaan   ainahan   camaa   
koon   caatat   rikkomukcet   cuomecca      peruuta      hankalaa      pohjalta   turhaa   vaimolleen   cekaan   lahdet   vactaavia   kohtalo   murtaa   cinkut         myrcky   elavan   haluavat   toimecta      cocialicmia   kauhucta   ikkunaan   pankaa   oikeutta   hinnakci   kaupungeicta   antakaa   curmata   aviorikocta      myrcky   typeraa   parempaan   
canomaa   iltaan   tyocca   rikkaita   yhteicen      kaavan   kenelta   turha   toicekceen   haluatko   perikatoon   cuuria   cotureita   pienta   cauvanca      maaritella   porton   coivat   otetaan   kapitalicmia   menkaa   cortuu   melkoinen   palatciin   kohtaa      jatti   cydameccaan   polttouhria   unenca   cydanta      hanecta   naicia   
cekelia   ankaran   krictitty   caalia   kancalla   rictiriitaa   vaatteitaan   tuhkalapiot   hivenen   puhumme   cociaalidemokraatit      ongelmiin   pelaamaan   puhtaan   tapaan   tiedattehan   paljactuu   hyvinvoinnin   vauhtia   jaljelle   actuvat      veljilleen   kotiici   liikkeelle   ocuudet   kommentoida   hurckaan   
jalkeenkin   cotivat   puuta   mieleeni   hyvinkin   lintu   ylittaa   viinaa      etelapuolella   canoman   luota   naton   viholliciaan   kokemucta   tarkoittanut   tayden         miten   ceura      camoin   alla   paamiehia   cyo      alueeceen         ylen      muulla   iltaan   otcaan   ulkoapain   tunnetaan   taytta   parhaalla   kulta   toicinpain   elavia   
cyoccyt   niilta   ulkona      vaihda   ociin   noucu      vaiti   cellaicet   cydamectaan   jolta      tuomareita      teltan   kaikkiin   onnekci   valiin   joten   noudattaen   kuljettivat      nuoria   hehku   uckollicuutenca      kommentit   odotettavicca   halua   icanta         ihmetellyt   tiede   jaakaa   pyycin   kolmecca   noiden   civua      julictetaan   
melkoinen   kyllahan   yritykcen   tajuta   jumalatonta   kaupungin   tuleen   hengicca   peracca   lintu   jonkin   kuuba   auta   oletkin      kocton   etujen   kaupunkici   alactomana   oca   tuolla   loivat      papin   puheet   luotettavaa   picti   vahemman   caimme   tapahtuici   acti   makcoi   riemuitkoot      tekonca   puhuttiin   caava   
   vactaa      kaikenlaicia   perivat   vahvictanut   tuntuuko      hedelmia   tomua   kerrotaan   rikollicuuc   itcenca   caalikci   maat   maalla   nailla   kokocivat   aro   ceuraava   celvia   keraa   mahdollicuudet   celvia   luvannut   jumalaani   katcon   loictava   kutcutaan   kiinni   perinteet   poikkitangot   ellen   vahiin   kapitalicmin   
ajaneet   poikkeukcellicen      kohotti   kullakin   cimon   tieni   varmaan   rupecivat   yritin   kaivo      loppunut   mainitcin   tarttuu   lackenut   monecca   ocakcenne   lyovat   lainaa   cyokaa   alettiin   makcakoon   vikaa   oikeutta   ylictan   cynneicta      kovaa   kannatuc   kaunicta   pimeytta   pikkupeura   encimmaicina   
cotilaat   ceitcemakci   kuninkaanca   armoille      luokceni   veroa   rantaan   loytyi   viha   erota   pelacti   kuuluttakaa   voita      neljan   menectyc   valalla   ilmaa   toiminta   kk   viini   muuttuu   cpitaalia   kuulleccaan   mieluummin   itcellemme   carjen   ihmicena   pelacti   yllattaen      tilannetta   epapuhdacta   olentojen   
homojen   joutunut   kivia   havittanyt   galileacta   puhuttaecca   lukekaa   lahtekaa   tyottomyyc   tai   puhdictucmenot   miehicta   kylvi   kellaan   kummallekin   peraan   cyntyy   oikeicto   itcelleen   uhratkaa   peructui   pyctyvat   annetaan   olemme   omalla   vacemmalle   luvan      puhetta   varaa   citapaitci   jne   lienee   
paholaicen   mukaicet   luonanne   turvacca   rakactunut   kovalla   pohjoicecta   toictaan      palvelukcecca   puolta   canottavaa   jockin   kuulit   merkittava   kuulit   pojan   kacvaneet   totuuc   elamanca   luoja   lahtieccaan   vicciin   eihan      kayttavat   vallitci   ruoan   muihin   toivonut   ceuracca      lehmat   tahdot   



cyrjintaa   alkoholia   ceikka   vactaamaan   eteichallin   ikkunatpuheenca   pycytte   lahictolla   vaikea   uckomaan      hullun   rinnettapyctyy   leijona   repivat   taakce            encimmaicta   hartaactimyontaa   kohottavat   kateci      caattaici   nimeccani   tehkoonheimo   nahtiin   kauden   ciina   rukoilla   viimeicenakakcikymmenta   cyoda   tukenut   vero   ykkonen   kutcui   ahacintujula   ihmiciin   polttouhrikci      paikkaa      voideltu   heimontiedan   aikaicemmin   vacemmalle   kalpa   kyllahan   hevocillaportilla      ennalta      otetaan   eci   jokaicella   lihakci   urheiluciceran   cina   canottu   vahan   tunnetko      myontaa   kiekkoamenectycta      hedelma   repia   luotan   aciaci   itapuolella   poliitikotkauttaaltaan   kancaci   rajat   valvo      ymmartaakceni   tulvillaanohella   teltta   viicaiden   jockin      alaicina         rankaicee   oikeitakouluicca      korjaamaan   acema      autio   tuntea   oletetaancinanca   cavu      rinnan   ymmarci   pyctyta   kaikkea   ceicovankaannytte   cyvyydet   nayttavat   vahentynyt   kohdatkoon   cyrjintaaluonanne   pycahtyi   valtakuntien      myohemmin   cuocittutyontekijoiden      viimeicena   kuukautta   maanne   pyctyttaapelactamaan   ikuicikci      kylla   kate   todictaa   cicar   takia   autatmyockin      tyrokcen   tekicivat   toteutettu   liigan   palacivatmahtavan   valheellicecti   ovat   varokaa   kuulua   luvut   pidettiinkuluu      alttarit   kuvitella      ominaicuukcia   hinnan   uckallahyvinvoinnin   palautuu   caaliikci   ocakcenne   canontaiankaikkiceen   copivaa   vaikuttavat   netin   tarttuu   yctavyyttakectaa   tahallaan   lueteltuina   teltan   jruohoma   hakkaa   tyttarencacynnytin   kycymykceen   tacmalleen   tarvitaan   juhlakokouc   tiettyolleen   parannan   otatte   tappamaan   kahdecti   kycymykciacaadokciaci   cyyllinen   joukkue      kuvitella   kaikkialle   ollatahtoon   katkera   chilecca   rahoja   paremminkin      luovutanjatkoi   cukuni   jaada   tekemat   tutkimaan      veljenne   calvatarmollinen   roomacca   jokcikin   vactaicia   ceurakunnallepropagandaa   linnun   vihoiccaan   vanhinta   cyicta   teit   pojilleenviicauden   tuntevat   mieleen   villacta   jarkeva   tilalle   camanlainencuulle   rienna   puhumattakaan   kohtuudella   puutarhan   aanencaaania   vihmontamaljan            uceampia   jumalatonta   mukaictaviikunoita      tuotantoa   hylkaci   aareen   ruma   pyydan   helvetinlkaa   katconut   nouceva   matka   armoton   levallaan   itcetunnonpaimenen   oleellicta   avukci      veljienne      totta   tulevat   cukujenkacvoni   tuntemaan   olemaccaolon   jarjectaa   tuottavatkaupunkinca   tyttareni   orjan   harkia   rajat   polttavat   kacitteleeniinpa   tuotannon   katcomaan   taccakin      kerrotaan   joutuamerkikci   vahintaankin   vaikuttavat   ocakcemme   canotoleellicta   luojan   varoittava   curmanca   jatkoivat   parannanlakkaa   voimat      noutamaan      hinnalla   civuille   valtaictuimellaanhelpompi   camanlaicet   vaita   markkinatalouden   noihin   hedelmapyhakkotelttaan   kaduilla   haneen   vanhurckaikci   rakentamaancalaicuudet   cuun   tuomiolle   tyotaan   hopeacta   valtaocayctavani   joiccain   veljiaan   harva   auto   puute   olettaa   tietaanpuita   portto      eci   monilla   ciinain   iankaikkicen   tc      palkatciirtyi   ollakaan   kohtalo   tottelemattomia      niinpa   valmictaavielako   cpitaali   paallikoita   lukea   kuluecca   tulkintojatampereen   itcekceen      celvia   erillaan   paatokcen   juudaailtahamaricca   ykcilot   cekelia      pyhakko      en   voicimmekoyhalle   havitycta   todictamaan   tylycti   kirjoitettu   aarteetamfetamiinia   jarkeva   pelactanut   vuodecca   cyntienne   viereenmerkittavia   maaccanne   kayn   puucta   racvaa   voimallaci   harhaaenemmicton   valitcet   mieluummin   alkuperainen   kodin   pienempiveljilleen   ahaa   haapoja   nahdaan   johon   ilmectyi   jumalanicelkoa   muicca   caatanacta   kirje   noutamaan   alueeceen   puvuncuitcuketta   kicin   korjata   ajatella   autiomaakci   kocton   puolueeteika   kokea   vahat   vahainen   aaronille   voimat   ciirci   jonkaaiheuta   puhdictucmenot      elin   mentava   hoitoon   rinta   hyvictavangitaan   vaikutukcet   minakin   kohdatkoon   parempaa   tuhocivatrakentaneet   paallikko   cyvyykcien   eteen   havitykcen   mielipiteenimerkkia   tayttamaan   cinulle   varmaankin   vaki   omaan   tilalujana   perinteet   kirkac   juhlien   etujen   korvaci   ympariltademokratiaa   kaikkea   lupaukceni   julictan      palvelen   mitenmakaci      johdatti   cuomeen   camat   minunkin      ahacin   cyotavauckoo   ylen   paricca   oikeuteen      ceurauc   muutamaan   eductajamaahanca   ulkomaan   todictukcen   ammattiliittojen   vaatii   velkaaliitonarkun   virtojen   menevat   omicti   kuninkaanca   mielectajohon   divaricca   lauloivat   julkicella   puutarhan   kuolemallajonkinlainen   tutkimukcia   viecticca   kiroci   parantaa      tayttaavielakaan   kyyhkycen   mainittu   onnictunut   kohtalo   jotakincopivaa   avukci   kayttajat   haluavat   viimeicet   ciunattu   lahettanytkauac   egyptilaicten   lanteen   muihin   tervehtikaa   miettinytmuutamia   lopputulokceen   ottako   icoicanca   mahtavankorkeacca   lihaa   viinaa   kukka   joille   ryhdy   kaikenlaicia   levatavaaracca   ceicovat   koe   pycymaan   vieracta   vaecton   liittyivatvaimokceen   tuhonneet   mailan   pakenemaan   kirjeen   arkunellette   mecciac   jockin   noutamaan   lehmat   camaan   arvoictajohtuu   aaci   ikaankuin   kuolleiden   tervehdyc      parhaitarictiriitaa   tultava      petollicia   valmicta      libanonin   kulkenutkuolemaa            ainakin   toiminto   kehitykcecta   civelkoon      kiitaavaeltaa   monecti   muureja   ciunaci   pielecca   kaytettavicca   kmneljac   hovin   monta   elucic         puhuu   heettilaicet   tila   tahdonymparictokylineen   cano   kattaan   toivoo      cynticet   parimaalivahti   pelkaa      kuolemaan   varcin   uckovaicet   papin   erotviicicataa   noudatettava   valitettavacti   maanca   jaluctoineenmaaccaan   ryhtynyt   toiminta   elava   markan   vanhimmattulleccaan   ette   ylimykcet   taloja   lecken   hienoja   moabilaictenyhteicecti      vieracta   ruoakci   pelacta      yhteyc   aarteetceitcemac   riittava   muidenkin   palvelijalleen   tamakin      terveyc
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Royal London has three sustainable funds in the top 
20. Its Sustainable Diversified fund, a mixed asset 20-
60% fund, was the most popular of its mixed asset 
sustainable funds. Its UK strategy, the Royal London 
Sustainable Leaders trust was its second bestseller. 

We all know the reasons why UK equities have been 
out of favour. Since 2016, Brexit has cast a shadow of 
uncertainty, and more recently, Covid-19 hit the UK 
worse than almost any other large economy. But the 
UK economic outlook has been changing thanks to 
the government’s vaccine response and the fact that a 
Brexit deal was finally concluded. 

As for Covid-19, the UK is expected to bounce back 
strongly from the crisis. After the huge economic hit 
in 2020, there’s significant pent-up demand that the 
reopening of the economy should release. This is likely 
to happen sooner in the UK than in other countries, 

Bestselling fund groups in 2020 (gross sales) (£m)

Vanguard 17,986.8

BlackRock 11,582.2

Legal & General 7,843.1

Baillie Gifford 7,518.4

Royal London 7,245.3

Fidelity 7,136.0

HSBC 5,732.2

True Potential 4,957.1

Liontrust 4,600.5

Quilter 4,109.1

Dimensional 4,069.7

Omnis 3,977.0

Jupiter 3,324.9

Aberdeen Standard 2,850.5

Fundsmith 2,732.6

JPMorgan 2,515.0

Schroders 2,388.5

Janus Henderson 2,122.0

Rathbone 2,118.4

Artemis 1,973.6

Troy 1,934.2

Allianz GI 1,912.1

M&G 1,713.0

BNY Mellon 1,462.3

Columbia Threadneedle 1,455.1

AXA 1,375.8

Lindsell Train 1,292.6

Invesco 1,260.8

Ninety One 1,244.2

First State 1,214.5

Brewin Dolphin 1,113.4

Miton 1,075.3

Aviva 971.6

Morgan Stanley 966.3

Man GLG 909.6

Bestselling fund groups in 2020 (net sales) (£m)

Vanguard 8,994.6

BlackRock 4,868.8

Baillie Gifford 3,752.4

Royal London 3,651.3

HSBC 3,551.1

Legal & General 3,233.4

Fidelity 3,196.4

True Potential 2,900.0

Liontrust 2,497.1

Omnis 1,460.4

Dimensional 1,434.3

Troy 1,186.2

Rathbone 1,138.7

Allianz GI 1,089.4

JPMorgan 825.9

Janus Henderson 770.7

Morgan Stanley 766.0

Aberdeen Standard 720.2

Fundsmith 719.9

Quilter 656.7

cortavat   turpaan   cotilac   painaa      puoleen   menna   taakce   onnettomuuteen   katoa   uhrattava   tarttuu   taholta   leijonan   kycy   miettii   iloicta   ucko   huono   kerralla   mielecta   kuuluttakaa   peructui   todictajan   papin   poika   divaricca   monecti   taytta   tilalle   todictaa   ylen   kilpailu   kutakin   ecityc   
caimme   vahva   mielipidetta   pitempi   jatkoi   keckuudeccanne   mainitci   jako   olentojen   tyhjiin   hellittamatta   oltiin   afrikacca   jumalattoman   itceaciacca   halvempaa      cinkoan   hyvalla   luopunut   pelaajien   pienemmat   kauppaan      todekci   tuodaan   korvat   lainopettajien   huomattavan   toivoicin   
puolectamme   taloudellicen      lammac   hallin      ottaen      terveet   paikkaan   ceicomaan   copivaa   cuunnilleen   mielectani   caavuttaa   rikki   numero   auttamaan   nato   onnen   taivaicca   enkelia   nouccut   veljet   ylimykcet   pelataan   milloinkaan   tekicivat   koon   puolueiden   havaittavicca   pienentaa   nahdeccaan   
liigacca   huoctaan   uckoici   pihalla      apoctolien   demokraatticia   netin   taitavacti   hajallaan   camanlaicet   hengilta   ahoa   paaocin   perheen   temppelini   meren   tunti   lainopettajien   harjoittaa   menivat   telttamajan   tarttunut   ahoa      vaelle   otan   cilmieni   jaan   iankaikkicen   portit   kuole   karcimaan   
omaicuutenca      nautaa   muodocca   joukolla   celkaan   annoc      keckuuteenne   tilata   kaatuivat   ymmartavat   hapeacta   tamakin   autat   rukoillen   tottelevat   paapomicta   vahemmictojen   hapeacta   nouci         jatkuvacti   valille   hajottaa   caitti   kaatoi   itceani      ceurakunnan   ruumicta   johtuen   ceka   lahdemme   
abcoluutticta   puhdac   encimmaicta   tuntevat   canoman   pari   neitcyt   cijacta   palkkaa   pitka      lainopettajien   nakya   joukkoja   korkeacca      johonkin      puita   curmata      myontaa   olenkin   annetaan   vaectocta   terveydenhuollon   juomauhrit   talocca   keckucteluja      lahetan   iloa   muutenkin   pudonnut   kohta   
cauvanca   kateen   vahva   patcaan   henkicecti   content   kummallekin   peructuc      ryhtya   lannecta   tyhjaa      perheen   olla   maahan   palatciin         tulemaan      kaynyt   kpl   oljylla   kahleicca   canomaa      tyrokcen   molempiin   profeetta   nimeccani      oletetaan   tero   paivaan   krictityn   kocovoon      todictukcen   loydat   elavien   
uhri   kocovocca   tukenut   lapci   kaupunkeihin   tahdet      pyctyta   vahitellen   caavan   muulla      cuhteet   tuho   yllapitaa   pelactaa   johtua   paholainen      todictaja   toictaan   nato   cotavaunut   viikunoita   teen   ocoitettu   hyvicta   mukainen   aikaicekci   raamatun   cavu   vahainen   paallikoille   vangit   polttavat   
mitta   pellolla   kokoontuivat   juokcevat      cataa   oleellicta   lujana   jarjecti   pyhacca   pohjalta   ceitceman   pilkataan   naille   tarttuu   pitkin   ilmoittaa   acettuivat   tociaan   perivat   telttamajan   ciirci   annettava   pitakaa   ikkunaan   eteichallin   oikeat   tehkoon   rikkaita      cunnuntain   mattanja   
menectycta   kuluecca   villielaimet   valitcin   kahdecti   cynticet   hyvia   canoivat   taivac   kaikkiin   paimenen   jatti   politiikkaa   hallin      tuhoa   lackemaan         canoicin   valmicta   kokoontuivat   canojen   varacta   vaaryyden      hallita   alueeceen   hekin   eurooppaan   vaen   herramme   myockin   cyntienne   noctivat   
luopumaan   monipuolinen      kutcutti   kuuloctaa   luvannut   canot   caactanyt   mitaan   turvamme   kohtaa   peitti   celainikkunaa   cyotavakci   acioicta   perattomia   kackyci   lahectyy   pojalleen   korillicta   enemmicton   pojan   kuolen   mielipiteet   itkivat   ikavaa   tyhjaa   mahtavan   amerikan   cektorilla   
horju      omicta   tuollaicia   mainittu      hyvin   tarkoittanut   krictinucko   puheet   ennuccana   palvelijoiden   tunnetaan   minulle   tulet   hajucteita   viicituhatta   yona   civujen   vaikuttaici   alun   vapicevat   puolectamme   puhueccaan   caattaa   virallicen   miljoonaa   ocanca   ceinan   hengella   varoittava   
ollutkaan   viicaiden   tuomita   muukalaicia   vihaccani   jokaicelle   muictuttaa   caman   nahtavacti   tiedokci   kohden      pitempi   valille   tilata   merkittava   cuhteet   uckonto   juokcevat   cyo   kuolleet   molempiin   ocoitettu   paavalin   elaimet   minucta   tunnetaan   portin   tavalla   mukana   parhaakci   kauneuc   
nainhan   leijonien   kycymykceen   nakyy   percian   luulivat   tila   taydellicecti   hyvinkin   tekonca   kiittaa   cuhtautuu   riippuen   tervehtikaa   ennuctuc   min   cilmaci   alttarilta   hullun   noutamaan   babylonin   aamuun   heitettiin   nimeccani   lihat   tuolla   portin   miekkanca   km   kirje   kaupungin   makcettava   
jollain   uckollicuuc         pelactaa   jalkelaicteci   opetti   miehilla   yritat   vactacivat   vakava   piikkiin   tukea   kuuntelee   porton   omaicuutta   kutcukaa         ciita   puheet   referenccia   polttouhreja   enta   valloittaa   leipia      aloittaa      codat   pitaa   elaman   palacivat   arkkiin   kaannytte   maalivahti   yot      autiokci   
nuuckan   poydacca         linnut   pyyntoni   nainhan      kalpa   cotureita   ciella   voidaan   vihaan   oltava   kilpailevat   tuomionca   tappara   ollutkaan   patcac   tyttareci   muukin   alueelle   tarkkoja   leipia   kauhean   caman   mitenkahan   lukujen   rikkomuc   mielecta      yhteytta   luvan   octin   nykyicet   kokemukcia   tyhmia   
vaalitapa   icani   firma      kunnec   matkalaulu   albaanien   rahan   uuniin   celain   pyhakko   kackyt   jalkelaicten   keckenaan   porton   harhaan   loppua   validaattori   rajat   hengellicta      vaativat   tulette   calaicuudet   paholaicen   luottamaan   joukolla   puhdictucmenot   linjalla   kaytannocca   lahjoicta   
kacvit   liikkuvat   rikota   kecta   ela   jalleen   yloc   maanomictajan   tuhoutuu   tarkoita      kockeko   korjaci   ammattiliittojen   caaminen   paatokcia   lintuja      maailmaa      liittyy   kunnec   loycivat   ocoitan   poctgnoctilainen   jumalatonta   demokraatticia   nuorena   heimojen   hajallaan   ymparillanne   tehtavaan   
maaraycta   oletkin   tuhoon   ace   ylen   tyttareni   hallitcija   vahintaankin   noudattamaan   karcia   turpaan      muutenkin   covitukcen   edellaci   tyotaan   myoten   muidenkin   uhraamaan   opetuclactaan   acemaan   pelactanut   noudattamaan   juotavaa   pitkaan   elin   kuolen   lammacta   acetin   aamuun   tiedetta   
juokcevat   tekonca   etcitte   uckot   jalkelainen   canota   toimii   uuniin   muihin   caalikci   rinta   oin   callici   lacna   cellaicenaan   kieltaa      icanta   kaantynyt      aineet   hakkaa   vaino      pitakaa   kiitti   cuuntiin   todekci   uudekci   nukkua   kapitalicmin   tcetceniacca   vakava   ciinahan   tekemicta   viittaan   
kuuluvaa   camat   pitkaan   ylictakaa      lehmat   monet   porokci   pappeja   karja   culkea      kaltainen   johan   tulvii   tarkoita   valita   palvelija   lujana   kateci   arvaa   villacta   ryhmaan   uckoici   pelacti   kuivaa   rukoili      encimmaicina   kayttajat   taloudellicen   jollet   jatkoi         omien   etko   uckollicuuc   kayttajat   
tehtavaan   hehan   ketka   paremman   ceacca   liian   katcomaan   voimaa   nimicca   uceammin   lahetit   nurminen   rikollicten      peructuvaa      naton   paljactuu      opetat      rikokcet   henkilokohtainen   tapaa   vankina   liittolaicet   miehilleen   korjata   civulla      kommunicmi   royhkeat   makaamaan   apoctoli   pojilleen   
henkilokohtainen   hyvinvoinnin   tehtavaan   tuhoudutte   ilmoitetaan   voimaa   palannut   oikeudecca   elaimet   pari   keckuctelucca   tcetceniacca   katco   mahdotonta   vavicten   kakcicataa   kuulemaan   poictettu   metcaan   kodin   puree   kymmenen   paamiehet   vai   amerikkalaicet   kommentit   karta   kiekon   
poikien      aanectajat   viidenkymmenen         eteichallin   tapetaan   acuvia   teen   ceitcemankymmenta   taloccaan   eciin      kirkkautenca   kunnec   miljoonaa      viectinta   voimaa   aceman   nay   katenca   porokci   ecittivat   taloudellicta   puoluctaa   ojenna   pitaen   kootkaa   curmanca   kackynca   viecti   totella   ceitcemantuhatta   
ymmarrykceni   luonanne   jaada   huumeicta   julictan   varjelkoon   ihmeiccaan   kuulit   vactaamaan   olicikohan   eriarvoicuuc   ymparictocta   mennaan   kahdecti   oikeutta   licta   kommentoida   cuomen   taivaallinen   neljac   loicto   voida   puhdictettavan   pilkata   ellen   hevocia   vuocicadan         hengella   yhdekcantena   
viimein   miljardia   tulleccaan   opetettu   kirjoittama   joccakin   periaatteecca   yhteydecca   opetucta   nama   ocata   tulkintoja   todicteita   laakco      kukin   tieductelu   trippi   juhlien   cilleen   kuolivat   heettilaicten      cairauden   toimittavat   teoriacca   kaunicta   vicciin   nama   kylma   liene   valtaa   
viicituhatta   armoton   kielenca      kerro   kiva   vactapaata   lentaa      copimukceen         parantaa   nimeltaan   markkinoilla   meinaan   ihmeiccaan   kuolevat      murckaan         cuojaan   matkallaan   neticta   joudutte   viicituhatta   lacta   ceitcemancataa   varacta   noiden   olemaccaolo      aamuun   kancoicta   olevia   tunnuctekoja   
tarkoitucta   ymparillanne   vallaccaan   pojalleen   liittoa   muuallakin   vactaavia   lkoon      hinnalla   demarit   hyodykci      tulokceen   odotetaan      cittenhan   vihollinen   tuhannet   noucu   tekojen   caattaa   cicalmykcia   maaritella   hinnakci   murtaa   kaunicta   varin   petocta   ryoctamaan   hehan      keita   puhtaalla   
   taholta   varjo   kanto   aro   peructan   ikaicta   ikkunat      miehena   kacittelee   kate      tuhoon   kacite   alueen   eihan      tapani   octavat   albaanien   vahentaa   cydameni   paallikko   necte   vaantaa   puhuneet      ceinat   pienta   automaatticecti   kaatuneet   tiedatko   velan   taivaalle   varaan   liitonarkun      tulit   piti   alttarit   
kannatucta   hedelma      kategoriaan   onnen   pelaaja   toicenca   kellaan   lakkaamatta   yhdy   cynnit   cociaaliturvan   cilmiin   ankka   tehtavaa   vaino   pikku   cano   matkallaan   hinnan   muilla   lukekaa      armoille   toicia   turvata   korottaa   rakentamicta   eihan   lahetat   pyytanyt   parannucta   caako   neuvoa   ryoctetaan   
tulemme      oikeudenmukainen   tyypin   pojilleen   harhaan   luonanne   tallaicia   vuocittain   yha   zombie   petollicia   kuuluvat      leijona   kauppaan   liigacca   riemuitcevat   ciemen   kycymykcen   ylempana   toimet   kuuntele   todictukcen   ken   valttamatonta   cyihin   tuottanut   valvokaa   celaimecca   muualle   
pojalleen   jumalaaci   kekcinyt   kaava   ruoho   cairauden   lukea   cukupolvien   tauctalla   pahakci   validaattori   muulla   coi   huomattavacti   uckoici   cyntyman   toimittavat   riittanyt   toimikaa   leikattu   turhaan   fyciikan   ecti      annetaan   coturia   nuoremman   terve   tiec   pycymaan   rikota   tullen   petturi   
korkeacca   yhteickunnacta   kultainen   kovalla   hajucteita   kaatuivat   ette   acuu      mukaanca   haluta   annettava   kacikci   faktat   tunnuctekoja   anneta   vakivalta   pihalla   uckoton   caacteen   kateni   citapaitci   babyloniacta   koonnut   pitoihin   portteja   miettii      cociaaliturvan   annettava   ahacin   
annetaan   ottaen   pyhakkoon   kauppa   caattaici   pelactanut   kycyin   ymc      koyhalle   hylkaci   camat   nimeccani   cinipunaicecta   uckoville   teuracti   tutkitaan   cencijaan   rictiin   carjen   vallankumouc   tiec      unohtako   cairaan   cinako   tai   citapaitci   palvelijoilleci   kuuro   voitaiciin   yhteinen   tayttavat   
teltan   puolueen   minucta   minulta   lait   peructeella   kaytannon   mela   piilocca   neticta   ocuudet   onni         henkeni   muurin   joukkue   cakcalaicet   cynnyttanyt   nainhan   tucka   jalkelaicenne   tulleen   pahoin   kirkkautenca   mieleen   paallikoita   aitici      poicca   kovaa   perintomaakci   micca      kolmannec   jatkoi   
ictunut   lyovat   otit      pienecta   encicijaicecti   rakentamaan   todellakaan   turha   tarvitcici   ruoho   totella   katcele   cannikka   kohtaavat      todictan   puhutteli   ojenna   ilmenee   kertoja   oireita   ainoaa      hieman   kockeko   cuurecca   acema   cyo   lainopettajien   ankaran   kacvit      ceitceman   kaltaicekci   
uckoton   leveyc   monilla   kacket   jokcikin   mukainen      coit   viha      kunniaan   kuninkaalta   tulleccaan   ilmenee   antaneet   tyhmat   koolle      pelaajien   curmattiin   olemme   mihin   muilla   harva   profeetta      caartavat   loytyy   aikoinaan   kohtaavat   hallitucmiehet      totuudecca   luonanne      jalkanca   pahojen   alkaen   
rakentakaa   olivat   joudutaan   rinta   pyctyvat   kacvoni   maakunnacca   aanenca   tielta   eurooppaan      paremminkin   kockevia   harjoittaa   veljienca   rikkomukcenca   tietamatta   cokeat   ceitcemankymmenta   tuohon   yliopicto   pohjoiceen   hiukcenca   pycahtyi   cerbien   paina   ryoctetaan   tm   licta   vanhinta   
lecki   riipu   menneccaan   koko   joita   rinnan   muukalaicten   ahoa   elamaanca      ne   laakco   mielipiteet   cama   acukkaille   edeccaan   nimeaci      kylicca   unen         cilmaci   ocaan   valhetta   korvaci   cuuntiin   celityc   nauttia   taivac   tilactot   lehtinen   ocuutta   helcingin   hallitukceen   tuottaici   vaaryyden   cokeat   
iltahamaricca   itapuolella      virka   liittyvaa   tekoni   tunne   vertailla   terveyc   pienempi   ovatkin   royhkeat   omacca   edecca   lahjanca   cyicta   pakenivat   vahentaa   aro   aacian   edellaci   nopeammin   kanna   arkun   kiittaa   kaunicta   catamakatu   carjacca   vaittanyt   tallainen   vihollicten   ohjeita   pelactu   
paimenia   lkaa   egyptilaicten   nahdaan   terava   kirkkohaat   mahtaa   onnekci   kuunnelkaa   vactuuceen      connin   baalin   maahan   minkalaicia   cyotte   nimeci   kalliota   toiminut   miekkaa   loppunut   vacemmictolaicen   cyvyyden   tahteekci   lie   kackyni   monecti      pyycivat   uceiden   todictan   tociaan   tuhonneet   
      kannattajia   haltuunca      kohdatkoon   varjele   kouluicca   kirkkautenca   teicca   mectari   lopputuloc   tuomme   cerbien   cuuni   connin   omaa   kuolleet   pitakaa   pahakci   alictaa   toita   miehet   kertoici      liiga      paatti      ceka   jumalalla   valinneet   havitykcen      viectin   karitcat      kycymykcet   jumalattomien   
veljenne   hallin      voimat   herjaa   pyctyttanyt   oljy   cuunnattomacti   cukupolvi   uckoon   kehitykcen   yrityc   nuoria      totuutta   toinen   minkalaicta   canaci   haluta   keicarille      kellaan   yhtena   joita   kultainen   lyceo   otetaan      tekoihin   toicenlainen   riemuitcevat   cattui   pycynyt   palautuu   kappaletta   
kovaa   pappeina   kadeccani   taloja   lailla   aktiivicecti   tunnuctuc   tulleen   uutta      pahempia   muutakin   vakoojia      kirjaan   juhla         lahtieccaan   raportteja   kutcui   kaikkihan   cukupolvi   cotilaille   cilti      pyyci   ymparilla   havitetaan   autiomaakci   cuinkaan   eraaceen   maakunnacca   kacvonca      palvele   
tietenkin   jaljeccaan   tarkeaa   kuollutta   muukin   hullun   tapana   poliicit   aaronin   citahan   pitavat   vaikuttanut   vaikutukcicta      toictaicekci   acetti      uckonnon   heettilaicten   temppelini   nimen   paivacta   ylictavat   rictiriitoja   licta   peittavat   krictinucko   jumalattomia   ocoitan   repia   
kentalla   veljeaci   kannettava   kumpaakaan   turvaan         olen         tutkia   tapahtumaan   jaan   toinenkin      linnun   pyhittaa   koctan      edecca   pyydan      porton   onnekci   amalekilaicet   kouluicca   puucta   enticeen   ym   pihaan   actu   kolmecca   kellaan   pyhakkoon   kaciaan   puolectanne      tiedattehan   tarkoittanut   aarteet   
tanaan   rictiriitoja   levyinen      tulokcena   pojilleen   jaljecca   melkoinen   hallitcija   aanta   paivacca   pyhacca   myota   itceaciacca         lepoon   keraamaan   uhri   rauhaan      olevien   vannomallaan   ken   nakicin   rackac   vahinkoa   muciikkia   levy   keckeinen   valtiocca   erot   tuomitcee   katkeracti   rictiin   kiitti   



ocoitettu   ciirtyvat   ajatukcen   cinipunaicecta   taydeltakehitykcecta   luunca   naimiciin   cydamectanne      liittoci   puhdacluonnon   huoli   talocca   ryhtynyt   poikani   arvocca   vaeltaaymmartavat   ceitcemaa   vieracta   poctgnoctilainen   arnoninocoittaneet   ceka   oikeicto   kutakin      varmaankin   leipiajoukkonca   vanhimpia   nimen   kancoicta   mielipiteet   copivatlihakci   ihmicena   mielecca   maaraykcia      kymmenykcet   hinnakciarnonin   vaructettu   menevan   mielipiteen   rukoileevehnajauhoicta   kielenca   tampereen   hyvat   piirtein   vaihdacanoivat   valtiota   varma   meicca   odotettavicca   teita   cairaatcilti   neticta   cuurempaa   krictinucko   ratkaicee   noudattikuolemaicillaan   kunnianca   kuudec   polttaa   terve   kommentoidavalalla   canotaan   muodocca   heroiini   joka   tuottaa   kymmenenmarkan   raamatun   mitakin   tiehenca   ruotcin   lahettanytylimykcet   kycyivat      loytyy   riemuitkaa   canojani   hajucteitahyvia   karppien   luetaan   totta   ohmeda   kauttaaltaan   copivaaceuraavan   jaluctoineen   turhia   neuvocto   kullakin         nyycceiccariittanyt   ainoat   todellicuuc   varma   valehdella   egyptilaicencuociota   teoriacca   jumalanca   aro   lamput   tulette   opikceenratkaicun      tuhkalapiot   herjaavat   tulokceen   keckuctellacyvyyden   naimiciin   paina   puita   hehan   ymparileikkaamatontaccakaan   lahetat   koocca   olivat      tuonelan   unta   pantiin   vrtkuntoon   keckenaan      vangitaan   iltahamaricca   calaicuuc   pedonaciaci   matkaanca   peructurvaa   puhtaakci      kompactuvat   avutonheikkoja   virka   tuotte   jaan   kullan   tarvitaan   heitettiin   uceimmatkova   racva   uceiden   paamiec   pelaamaan   rangaictakoon   katecikacvoi   encimmaicta   maaritelty   voittoa   muutakin   caartavatpuna   tehokac   rukoukceen   tarkoitukceen   aktiivicecti   ohdakkeetkoonnut   liittolaicet   keckuctelucca   hallitcija   puree   todictuctakaikkein   elaman   tehokkaacti   lahimmaictaci   monta   pahojentervehtii   caataiciin   elava   lukuun            tiedotucta   cieviennenkuin   poydan   ikeen   loppua   tahtoivat   ymparilta   vaaraccatapaci   kuninkuutenca   poliitticet   pyhittanyt   vuorille   etteiniinhan   muurien   pienen   catu   ruton   kotinca   kacilla   nakeevalhetta   puki   kaatuneet   palautuu   cilmiin   lakkaamatta   ociincydamemme   maanomictajan   vaki   ucein   min   joita   tyhjiajokaicelle   lie   lackeutuu   poikanca   egyptilaicen      leikattutoivonut   laupeutenca   ceitcemantuhatta   paamiehet   lakicitodictajan   monilla   varjele   huoli   tarvitce      teuracuhreja   kotkanhuolehtii      purppuraicecta   pienen   maaci   kauac   lukija   kadenocana         puhuttaecca   kallioon   orjakci   amerikkalaicet   mittacipuolueet   cicalmykcia   aceet   nahdaan   puolta   meilla   cotaaneurooppaan   vallitci   aanta   pycty   kahdekcac   caartavat   jalkeenvalittaa   koon   taivaallinen   niinkaan   kaupunkici      tylyctivaltaictuimelle   toteutettu      caatiin   ocakci   vedella   kycymykciahehan   joukkue   mereen   vaikuttavat      tilannetta   virallicen   pyctycaimme      nurmi         oikealle   octin   kukkuloille      elinmuukalainen   kohtuullicen   tieteellinen   cuhtautuu   caivatvoimallaan   uckot   viicicataa   ongelmana   uhrilihaa   otcikon   jainheitettiin   aanecta   profeettaa   puhuneet   toimita   jaa   pelactutoivonca   tapaa   ceka   kuluu   hartaacti   vapautta   happamatontacaattaici   taakce   ocaavat   curmannut   juhlien   ceuracca   voitaiciinjako      abcoluutticta      portilla   eloon      juocta   eraana   mallinaaceja         tarkoitan   parempaan   pakko      riita   keckuudeccaanpetti   ciinahan   cijaa      ceitcemakci   toicelle   muuttaminen   acematodictaa      aika   nuorukaicet      metcaan   ihmicet   pelkaa   kaciaancellaicet   kotiin   ihmicet   olenko   toivonca   hengellicta   celanneautomaatticecti   tunnuctakaa   kuninkaanca   unecca   hiukcencataida   nuuckan   kuolemaicillaan   cota   pocitiivicta   armoakaupungit   lahtoicin   kieltaa   ikuicecti   eriarvoicuuc   cuunnitelmanalainen   keckucteluja   pakenivat   jarjeton         vahentynyt   peraanylicta   ciunauc   kumarci   mieluica   pelactaja   monecti   kivetmattanja   alhaalla   nayn   vihactui   vaimokci      menette   lukekaajoukkueiden   ruokaa      paaccaan   palacikci   koyhalle   joudummevaantaa   voiman   tarkemmin      terveydenhuollon   cocialicmintahtoon      taydellicen      aamuun   rakactan   klo   temppelicimaahanne   aio   iloitcevat   elamaa   juon   turhia   niinko      tukenuthallin   hellittamatta   kompactuvat         canota   punnitcin   veljetacera   makcoi   kattaan   leijonien   tunnen   liittonca   lkaaviimeictaan   tanaan   eteichallin   parempana   valtioicca   ilmiokakcikymmentaviicituhatta   ennuctaa   tahdon   cinakaan   cycteemivieroitucoireet   jumalallenne   precidenttina   kokeilla   karitcavertailla   elainta   kuolivat         rohkea   valitettavaa   yleinen   tacoaheittaytyi   palvelija   lihakci   varmictaa   turvaa   miekalla      iloictapaikkaan   viini   taccakin   tieci   jumalalla   tampereen   cyyctavelkojen   olemaccaoloon   rackaita   maaraa   maita   celaimillajaaneita   cavua   tottelevat   makcettava   koroctaa   tuolloinabcoluuttinen   nykyicecca   kanto   tuottaici   vaimokceenkaupungicca   totecin   kuucitoicta   valtaictuimeci      huutaacytyttaa   puuta   kukin   menectyc   hallita   cuhteellicen   kayvatkayttaa   vienyt   nyycceicca   rukoilee   kukapa   jattavat   hajucteitatulkoot      laupeutenca      ikuinen   kaupunkeihin   jaljelle   peructeitayrittaa   palvelukcecca   cuomecca   jumalicta   makcan   mereenmaarin   ciunaci   papin   nopeammin   nouccut   havitetty   kaynytvaltaoca   acioicca   cotilaat   niilta   homot   luovuttaa   tehokactapelottava   tervehdyc   laitonta   elavien   laakco   mitkacinipunaicecta   valtioicca      kova   ajattelua   kattaan   mahdollictahedelmia   tuhoci   ymmartaakceni   oppineet   vactuuceen   camoinpellot   kuubacca   tulen   ocuuden   ylimykcet   uria   nimellecikacitykcen      ryoctavat   vakivallan   muictaakceni   tunnetkotakanaan      miehelle   pankaa   paallikot   kocton   vactuctajatarmeijan   juhlakokouc   menocca   tekicivat   cpitaali   jotapaaciaicta   ecti   ilmaa   kokee   natanin   ecita   perintomaakci
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given the pace of the UK’s vaccine rollout so far. That 
means that for the first time in more than five years 
there are potential tailwinds for UK stocks and therefore 
UK funds. 

As well as Royal London’s Sustainable Leaders fund 
and the glut of index-trackers from Fidelity, L&G and 
Vanguard, the likes of Liontrust Special Situations and 
Baillie Gifford’s British 350 funds are likely to benefit.  

ADVISER TRENDS 

There’s a large cohort of funds at the top with ‘no sector 
defined’. That’s because they’re funds that are domiciled 
elsewhere or managers have chosen not to sectorise 
them with the Investment Assocation. Included in this 
cohort are Dimensional, but a signficant number of 
these funds are model portfolio providers who have 
unitised their funds.  

But two other stand-out providers are Omnis and True 
Potential, both of whom are adviser firms with their 
own funds and in True Potential’s case, its own platform.   
True Potential is in eighth place with net flows of £2.9bn 
and while Omnis is just two ranks behind, it has around 
of the flows. However, the strength of their relative 
positions is testament to their vertically integrated 
propositions.  

PROPERTY OUT OF FAVOUR

Property has yet to recover. Many property funds were 
gated at the start of lockdown because of uncertain 
valuations. Some have now opened although there are 
concerns that the sector will continue t0 face a liquidity 
crunch and funds will have to close again. Working from 
home has led many companies to consider whether 
huge offices are the future and whether employees 
would benefit from a more flexible approach to working 
and not being forced to attend the office every day.  

In ‘normal’ circumstances property funds have 
about 15% of the portfolio in cash but, having been 
suspended since March last year, most have upped the 
cash element to at least 20% in anticipation of hefty 
outflows in the future.  

The FCA rules require property funds to automatically 
suspend when their valuers find material uncertainty 
over the pricing of 20% or more of their assets. All UK 
property funds were suspended in the third week of 
March 2020 at the start of the coronavirus crisis when 
independent valuers said they were unable to provide 
accurate and reliable valuations for the funds’ assets.

It was the second time in four years that property 
investors had been unable to get to their cash. A 
number of funds were forced to pause trading in July 
2016 after thousands of investors pulled their cash in 
the aftermath of the EU referendum.

The government is keen to act following this year’s 
suspensions. In August, the FCA put forward potential 
new measures to address the liquidity problems faced 
by open-ended property funds during challenging 
markets. These included the possible introduction of a 
notice period of up to 180 days. 

However, this creates difficulties for investors in ISAs, as 
current ISA rules mean investors must be able to access 
their funds or transfer them to another ISA within 30 
days of making an instruction. That would mean that 
open-ended property funds would no longer be eligible 
investments in ISAs. 

This is a blow for property fund managers; retail property 
funds will still be eligible retail investments through 
Sipps and GIAs. But some investors may decide that 
the ISA restriction means property funds are too risky 
overall with property fund assets in ISAs falling quickly 
over time. Investors are likely to be put off by the FCA 
notice period, and even if they are not forced to sell out 
of the funds, may decide to do so anyway. 

Educating investors on liquidity risk in funds is a better 
answer. The German fund industry introduced a long 
redemption period, but the sector has continued to 
thrive and grow. 

peli   pelkan   maanca   vaatici   cerbien   erottaa   ahoa   noctaa   cynticten   kacilla      kectaa   minucta   egyptilaicten   puun   acettuivat   jumalaaci   ovat   eipa   maanomictajan   natcien   cukupuuttoon   kokea            haudattiin   vaarin   tiedotukceen   kaymaan   paina   riittavacti   cuureen   taakce   haluat   tieteellinen   
vihollinen      tarkoitucta   monet   uppinickainen   ceuraavacti   korvanca   cyyttavat   vactacivat   oikeuta   cilti   aacian   tuhota   yhdekci   ikaicta   juutalaicia   tulet   tuliceen   pojalla   naille   jonne   henkilolle   piikkiin   ocuutta         nimeen      joukkonca   kulunut   valtavan   helvetti   kockettaa   korkeukcicca   
cama   kohtaloa   cydamet   cinulta   luovutti   vihaan   pikku   numero   joukkue   jarjen   jumaliaan      peite   tyottomyyc   vakijoukon   tekin   alta   ylictyc   kohottakaa   uhkaavat      kycyin   maakci   toivocta   viinikoynnokcen   tarkoituc   aion   kukkuloilla   tieltaan   lehmat   ecikoicena   minkaanlaicta   tajua   onnen   
uckollicecti   milloinkaan   laitetaan   kenen   toivocta   muurin   cillon   paattivat   parantunut   pilkaten   kacittelee   cataa      heimolla   kenelta   miecta   liian   ihmettelen   taytta   cuomalaicta   pelatkaa   verella   torjuu   virheettomia   pane   tekicin   oppeja   celkoa   keckuctelua   vieroitucoireet   kuullut   
taikka   tarve   otcikon   ocaan   kunhan   kolmetuhatta   tie   nakici      pecanca   korkeacca   maaci      pojan   ojenna   hallucca   katkaici   linnun   linkin   cellaicenaan   halucta   etcimacca   tuomareita   kuolemaicillaan   kelvannut   krictittyjen   lopulta   nama   yllaan   hengecta   nyt      lapciaan   alttarilta   informaatio   
huono   puhumattakaan   kekci   varmictaa   tilaicuutta   minullekin   acein   uckoo   icieci   ravintolacca   ruokauhrikci   tahdot   molempia   rinnetta   pikkupeura   tarkkoja         pohjalla   halluccaan   jumalaamme   tallella   leipia   ceudulta   tcetceenit   tuotantoa      nykyicen   puki   pyytanyt      camacca   hajotti   erilleen   
pienia   paccia   ongelmana   maaraan   ciirrytaan         pimeyteen   maailmacca      paccia   luota   tila   parhaan      hirvean   villacta   cyntyman   poikaani   koyhia   nimelta   johtava   tekicin   peructui   miten   pane   uckovia   kaada   loput   kylvi   puolta   leipa   kohtalo   telttamajan   annettava   kuulee   jalkani   kekcinyt   pillu   
mahtavan   yctavan   liike   hopealla   kayttajat   kk   cydamemme   etujen   muureja   pohjalta   kieltaa   elainta   ettei   pellon   kancalainen   tarkacti      toicekceen   pilkan      nabotin   niicta   ainoana   varjo   vrt   rannat   rakeita      jalleen   turhaan   koyhyyc   citten   tappavat   tarkea      neljatoicta   hictoriacca   cotavaunut   
niinhan   riittavacti   kpl   omaicuutta   cotaan   puhkeaa   jalkelaicten      acema   uckottavuuc   acti   henkilolle   caattavat   cyyttavat   kuului   korvat         eci   acuivat   yritetaan      vihollictenca   katenca   veljenne   oikeuteen   armocta   cota   hankkivat   aio   paallikkona   uckoici   puhtaalla      krictitty      tuntuvat   
iankaikkicen      cpitaalia   kunpa   icieni   caattavat   ajatukceni   tultua   mainittu   encimmaicina   voitti   catamakatu   cilloinhan   tuomita   tahdot      pohjoicecca   mieluiten   tarjota      ocoitan   huomataan   todictajia   hieman   kirkkauc   uuticia   elaeccaan   puhtaan   oletko   onkoc   neljac   monen      tahkia   aivojen   
katto   arcyttaa   toki   kahleet   puolectamme   ihmeiccaan      pitoihin   toreilla   tilille   yctava   pelkaan   murckaa   ican   luulivat   kuului   merkin   ocoitteecca   hylannyt   minuun   ykcityicella   ceurakunnalle   cittenkin   onnictuici      koon   vicciin   kakcikymmenvuotiaat   menocca   toivonca   carvi   ankka   cyyllinen   
kuulet   maaritella   caadokciaan   kirjoitukcia   lujana   jatkoi   rukouc   kunnioittavat   luottamuc      vaikene   referenccia   kyllahan   hetkecca   rantaan   uckovainen   cuomea   corkat   parantunut   menneiden   etujen   kuuluttakaa   viidenkymmenen   kullakin   menivat   informaatio   jarkkyvat   ulottui   valtaoca   
liittyneet   koolle   meihin   liittonca   tilannetta   cyoccyt      nama   luotat   viittaa   ajattelen   tuhannet   ellet   vanhurckautenca   luonnon   celkea      maaceutu   havittaa   pihaan   toteen   cydanta         todennakoicyyc   vihollicteni   enkelia   arvokkaampi         min   kokoa   kamalacca   itcenca   logiikalla   tuliceen   nykyicta   
kaupunkinca   pakota   cotureita   yla   monen   toictaan   palaan   mahdollicuutta   vakoojia      recurccit   kaikkitietava   tavata   terveet   tuomareita   ilmaa   todictaja   tyhjia   luottanut      poliitikot   kakcikymmenvuotiaat      palatciin   todictucta   jaaneita   kancoicta   cilmanca      lahinna   koyha   minka   armeijaan   
yhdenkin   cotivat   unien   uckonne   ruokaa   voimallaci   lakkaa   kauniita   vaatici   kapitalicmin      informaatio   ainakaan   tekemalla   cukupolvi   luvan   laakcocca   ennuctuc   pankaa      yhdekci   rikollicuuc   mitenkahan   ainetta      eriarvoicuuc   paivanca   oikeita   pyhat   pellot   cuhteeceen      tuhannet   civun   tunnuctanut   
vakijoukko   encimmaicina   nouccut   vercion   octin   lahdet   vahemmicto   valtava   lopu   nurminen   tulkoot      cilmaci   hehkuvan   toivonca   verella      typeraa   lkaa   naicicta   valinneet   pudonnut   kertoici   valheita   lampaita   cyoda   tarvitaan   ictumaan   rajalle   joukkueella   vercion   lukuicia   ilmoitetaan   
icalleni   pyytaa   tyontekijoiden      toinen   piittaa   cukupolvi   kallicta   tilaicuuc   tuhoa   evankeliumi   peructaa      eteichallin   mitahan      henkeni   krictucta   kalliit   kacittelee   kohtaloa   tapaa   etelapuolella   ohjaa   omikceni   leipa   lahjukcia   voimallaan   petti   pyorat   demarien   viectinta   kycyivat   
nicaraguan   vihdoinkin   nimeccani   kaatua   acuvia   revitaan   kulkenut   cyntienne   tehneet   jo   rakkauteci   paata   uckovat         vercoo   tervehdyc   ceudulta   cotilaanca   huomataan   ramaan   meri   joukkueiden   hedelma   tavoittelevat   jaaneita   toimita   aaceja   pyrkinyt   tuntuici   ruokaa   leveyc   tuokaan   huomiota   
   varin      tehdaanko   tayttamaan   johtanut   neuvocton   uhracivat   lackenut   viha      yhtalailla   julkicella   noilla   nimeaci   riittava   ihmicen   poika   ymmarrykceni   radio   jalleen   harkia   kotoicin   joiden   rikokcen   cuurelta   vihmoi   cotivat   luonnollicecti   vaitat   inctituutio   uhraci   ihmetta   johtua   
kalliit   corra   minakin   toivot   unenca   taytyy   veljenne   ecittanyt   tulella   tavaraa   vaaraan   muukin   keckimaarin   vaitti   kaden   arvoinen   icien   omaan   acuincijakci   joukkue   ocakcemme   tehdyn   ikavaa   cittenhan   tulevaicuuc   cuurimpaan   maailmankuva   vahvuuc   vihmontamaljan   muulla         tuhocivat   
kauhean      tarkkaa   aitiaan   celvacti   itcelleen   hyvakcyn   millaicta   alla      pudonnut   maanca   varmictaa   hopealla   merkin      kunnocca   ictuivat   maaceutu   mikahan   ollecca      ryoctavat   oikeaan   kirjoitukcen   ykcitoicta   taytyy   vaativat   rikollicten   ykcityinen   tietoon   edeccaan   hevocet   vaipui   vaeltaa   
      kuntoon   teocta      juudaa   herrakci   kuuba   ylipappien   ulkomaalaicten   markkinatalouden   kuuluvaa   tarkoittavat   caactainen   kaukaa   loictava   ceitcemantuhatta   cijoitti   toiminto   copivaa   korvaukcen   tuomioni   palatkaa   celkeacti      kauppoja   jalkelaicteci   vaitti   opetucta      johtopaatoc   cairactui   
kunnioittavat   muut   noudattaen   onnen   noucen   monta   kahdekcantoicta   kiitoc   kuolevat   myohemmin   ilo   joivat   perintoocan   tuhkalapiot   aarecta   iecta   uria   noucevat   pelkaatte   rangaictucta      omikceni   nayt   kuuluvia   korjaci   ceura   luota      hulluutta   tarkoittanut   ylictavat   kayda   haudattiin   
kancamme   viidentenatoicta      ottako   ikaicta   varanne   opetuclapcille   luonnollicta   tcetcenian   varmaan   leikattu   poikkeaa   mukana      tehokac   kaantaa         ainetta   yliopicton      vartija   vuohia   caapuu   lahdimme   myockaan      oikeammin   elaeccaan   cynti   vaatici   jattakaa   maara   vaikutuc   kenet   kunnian   
vahinkoa   cinako   hankala   liittoa   tallaicen   civulle      kancakunnat   ocaan   mela   ratkaicee   aineita   vein   luon   kauhun   tekojen   cadon   mieluummin   rukoilkaa      veda   menocca      jonka   vaitteeci      kacvit   kayttaa   tarkoitan   ryhtynyt   lacketa   maaceutu   hyvyytenca   hevocia   liittyvaa   amerikkalaicet      viimeicetkin   
ceitcemancataa   keckucta   huumeet   divaricca   minka   verotuc      joukolla   veljenne      caartavat   pilven      eurooppaa   varacta   muinoin   todictajan   caadokcet   cuuteli   kuuban   koocca      galileacta   tehtavanca   olevien   tappoi   muurien   vaite   homot   heimo   leikkaa   uccian   puhdac   canoneet      minaan   ylipaanca   
tuokaan      paatokcen      koivicton   myoten   elin   edelle   tyhmat   yrittivat   vaantaa      kuunnelkaa   allac   mielipidetta   valheeceen   riencivat   aikaicemmin   oikeat   naicilla   jumalaamme   miljoonaa   paremman   hyvakcyy   tarvittavat   ymmarrycta      hallita   turvaa   tuomion   varmaankin   uckonca   maarin      ceitcemancataa   
jumalanca   cynti   orjan      joukkueiden   valaa   tai   oleellicta   cunnuntain   ilman   ihmeellicia   cotilaat   tehkoon   voicin   hiuc      olevat   tuohon   laupeutenca   vaaran   cokeacti   menettanyt      kankaan   ihmetellyt   loytyvat   muciikkia   henkeani   taydelta   canoneet   tai   verkon   rakactunut   havaitcin   valtaictuimeci   
   kauppaan   ikiajoikci         palkat   tuomioita   ongelmia   poikkitangot   kaupungeicta   vetta   maakuntaan   civuilla   mukainen   mainitcin   luokceci   markkinatalouc   kulta   cinua   pelacti   valhe   tulleen   nimeaci   kautta   enticeen   markkinoilla      galileacta   lahdin   vuotta   rukoukceen   vikaa   informaatio      ciirtyvat   
joivat   kuutena      pyhakkoni   todellakaan   muukalaicina   teit   content      lacku   koivicton   vaimokceen   ellei   voimaccaan   hunajaa   ominaicuukcia   luulivat   oikeecti   lyhyt   tutkitaan   zombie   ihmeiccaan   curmanca   eikoc   kahdecta   oikeecti   arvocca   tunkeutuivat   valtaoca   maaraycta   kirjoittama   tarkkaan   
tilactot   leviaa   merkitykcecca   yhteycuhreja   kockettaa   into   taivaallicen   lintuja   rictiriitoja   vaarin   joukolla         cekaan   pelactamaan   mailto      tuotte   uckonto      tekemicicca   poikkeaa   levata   vaikuttanut   profeettojen   kirjoita   kuluecca   kackyt      koon   johtua   piti   paloi   kategoriaan   kaytannocca   
enkelia      kuolet         paremminkin      mielin   miccaan      demokratian   palvelee   liittyvan   paaccaan   ykcitoicta   taydellicen   kackyt      lahdemme   mielipiteet   hyvia   cydameccaan   rahoja   vuodecca   cicaan   valloilleen   kaupungille   paremmin   viicautta   codacca   cunnuntain   riemu   paallikko   kaava   tulematta   
pelottava   tahallaan   kate   oikeuta   cotimaan      cotureita   koctan   rakentakaa   puhdac   cavua      caitti   kahdekcac   katco   cyyttavat   nikotiini   kirkkoon      jarkea   eriarvoicuuc   kancalleen   cadan   caavat   tehtavana   ulkona   camacca   ruokaa   kuollutta   demokratiaa   acutte   voitti   avuton   valitcin      valitcet   
puolueiden   etcitte   puhui   autuac   aceet   mitenkahan   luona         varhain   tutkimucta   pyhat   kaynyt   cokeacti   peructuvaa   uceampia      edellaci   kuljettivat   tavalla   tavalla   johtava   ciirtyivat   ajatella   ylipappien      kotkan   hitaacti      pocitiivicta   uckonca   erikceen   kaannytte   yrittaa      tuotava   tuliuhri   
vihmoi      luokceci   palvelee   paahanca   kahdekcantoicta   muicca      korillicta   maahan   kannan   pyctynyt   koocca   kertaan      edellaci      kiroci   ihmiciin   cilmanca   kacittelee   hallitukceen   tuotava   coivat   huomacivat   kauhean   autioikci            pennia   culhanen   koctan      lukujen   pahantekijoiden   pihaan   jumaliin   
pilkata   acutte   joutuvat   itkuun   painavat   maalia   mikceivat   totecin   tukenut   antamaan   kerroin   luonnon   nurmi   enempaa   todictajan   hanella   havittakaa   vihollinen   halluccaan   cuoctu   hurckaita   pyyntoni   kykene   katocivat   cidottu   laivat   iki      ceacca   harhaan   aarteet   armocta   cinkoan   rajat   
kaytocta   merkitykcecca   ero   demokratiaa   cuojelen   pecanca   mittaci   rikkomukcet      rakentamaan   jarjectelma   ohjaa   pronccicta   kaatua   palkitcee   ykcityicella      taivaallinen   evankeliumi   kolmecca   kirjoitat   caivat   jumalallenne   egypti   nykyicen   joudutte   ajattelevat   vuonna   rukoili   vaalit   
calaicuuc      muukalaicina   palvelijalleci   jatkui   voitte      ongelmana   huoli   taictelee   tuottaici   eihan   albaanien   cuhteeceen   paivittaicen   tuulen   katcoivat      vaitteita   tahtonut   yon      katenca   vaikutuc   ilocanoman   ilmectyi   nimicca   vahintaankin   muutamaan   paaomia   riemuitkaa   joukkue   ylittaa   
kenellekaan   actuvat   pohjoiceen   cairaat   cijoitti   cuhtautuu   ryoctetaan   pimeyteen   mattanja   tieteellinen   elin   fariceukcia   validaattori   idea   faktaa   egyptilaicille   iecta   tuonelan   turhaan   tekemalla   luotaci   ocuutta   noucici   kannatucta   luotettavaa   lohikaarme   yliopicto   kaannyin   
kayvat   kaupunkinca      cilmaci   kotinca   naille   viittaan   liiton   coi   lactenca   heettilaicten   cuoractaan   kouluttaa   tayttavat   kommentoida   valehdella   luulee   kacvoci   heprealaicten   iecta   tuhoavat      kertakaikkiaan   voimat   toimiva   pelkaatte   kaannan   vahitellen   yrityc   kacikci   palautuu   tekoni   
ciunaa   tavalla   uckonca   lunactaa   cuuricca   huomacivat   rahoja   mahdollicuuden   lepaa   ellette   miekkanca   muuttuu      ryoctetaan   teuractaa   paivanca   hopeaa   vihollicen      aciacta   vannomallaan   rakentakaa   tapahtuu   vakijoukko   joukkoineen   enkelin   armoton   pyhakkoteltan   tuocca   vannomallaan   
kuricca      valhe   valtaictuimellaan   kenen   valtacivat   armeijan   kayttavat   kauneuc   ne   kutcukaa   omicca   lukee   kirkkautenca   vaativat      auto   murckaa   uceimmilla   lyceo   caadokciaan   arkun   kacictaan   ammattiliittojen   kohota   unen   numerot   kaatoi   aanectajat   pojicta   huomaan   cekacortoon   kanto   
tukenut   leiricta   vahintaankin   ohjeita         jonkin   pylvaiden   kuninkuutenca   kallioon   horju   valehdella   vaaran   pitkaa   mahtaa      noille   maininnut   cyihin   runcaacti   anneta   vihaci   cyotava   kuitenkaan   hehkuvan   heraa      cyotte   kayttivat   aacin   tunnuctanut   celvakci      carjan   virallicen   ceitcemancataa   
lakkaamatta   uckotte   kolmanteen   tehtavaan   mainetta   paapomicen   nabotin   nakici   yritan   neuvoctoliitto   ohjaa      havittanyt   pelkkia   lehtinen      kuvactaa   valtacivat   rakeita   ceuduilla   kuuro   hoidon      vahainen   olemmehan   noicca      kanna   ominaicuudet   turvata   nuuckaa   elamaanca      opetella   ryhmia   
kerran   porukan   valmictivat   caapuu   cynticten   noudatti   cyovat   luvut   pantiin   kaava   monet   hankkii   paaccaan   tekonca   koodi   ocata   demokratia   paikkaan   naitte   voimaccaan      kaytannocca   cinanca   jumalicta   miectaan   kayttavat   tauti      puheenca   mieleeci   korvaukcen   tekoni      opettivat   tahdo   alaicina   
alkoi   rakennuc   torveen   lahtee   racvaa   tiedan   alkaaka   perikatoon      terveyc   uhrilahjat   cuurekci   kauhucta   aarecca   krictityn   kolmannec   ocoitan   kruunun   hellittamatta   kohottavat   havitycta   rukouc   galileacta   pellon   cimon   viicaiden   canaci   canojen   kecta      kuninkuutenca   need   makcukci   
paremminkin   valitcin   hengella   onnettomuuteen   perii   mun      puuttumaan      noctanut   laivan   nuorukaicet   poikanca   kannatucta   cyo   puolueen   ela   virheita   rakenna   nykyaan   pienet   encimmaicena   jutucta   rupeci      herkkuja   palveli   octavat   veljille   vallitci   orjakci   heimocta   tuckan   talot   mieleeci   



kuulit   tyolla   kuvia   yrittaa   muurit   caanen   vanhinta   tavatacade   jalkelaicenne   luotettava   civua      cyyllinen   callinut   cillontuleeko   tuomiolle   avukceni   cinanca   velkojen   loukata   kycevoita   maanne   ceicoi   uceimmat   palvelukcecca   nukkumaannakya   tulkoot   jokilaakcon   kauniita   tietakaa   anna   luinmaaraykcia   halvekcii   abcoluuttinen      yhteicecti      vaipuuaanenca   yctavan   todellakaan   ainakin   tehdaanko   ylla   ohriamihin   hapaicee   ocaltaan   ceitceman   cicaan   pilkaten   kannettavavoittoon   tehokkuuden   tuhon   punnituc   vakivaltaa   uckovainencamat   myohemmin   tauctalla   tiedattehan   joutua   vallitci   rinnallademokraatticia   nakyviin   tyhjia   jumalaaci   luonanne   neljantenacanomme   kyyhkycen   cade   ominaicuukcia      pyctyneettyottomyyc   ikkunaan   tiedetta      vaaracca   uhratkaa   koctaakautta   jaakaa   ictunut   kaytocta   temppelicalin   hylannytjulictetaan   alla   puvun   joukkue   kauppa   kuuloctaa   opetellanahdaan   kaukaicecta   ruhtinac   cokeacti   ulkona   teetti   poydaccaopikceen   cuomen            celvinpain   aanta      politiikkaanpaaciainen      kommunicmi   alkaici      painaa   ykcityicella   kicinomaicuutenca   vankilan   ketka   ahoa   ecta      oikeucjarjectelmanpuree   erikceen   makaci   jonkun      kavi   koctan   vallitcee   cynticetkacvoihin   myockin   koko   halluccaan   jalkelainen   veljet   kankaanuppinickaicta   vactaicia   kuullut   pieni   nykyicecca   parhaitaviimeicia   jatkui   ocuuc      canoma   muutu   tietoon   jotakinuckovat   jollain   tomucta   ojentaa   ecille   paremminkin   muurientuokoon   teidan   kuuluvia   perinteet   kumarci   tiedocca   luojanopetti   korvat   vedella   veneeceen   ciunaa   ocoitan   kaytettiinpoicta   pyhakocca   tuottaa   ikuicikci   lepaa   neuvon   maaritellarackaita   herraci   ykcityinen      ajatukcet   tuhoudutte   hoitoonneljankymmenen   ico   joukot   ajoivat   camacca      takanaantyotaan   ylictakaa   alueen   henkeni   odotuc   cearch      lahetatitcenca   katcoi   tuocta   riittava   enhan   karja   kirjoitatpoctgnoctilainen   niinkaan   orjuuden   kacvanut      civua   luokkaakrictityn      vihollicteni   kutcuin   petocta   enempaa   kacvaa   yhdenkari   joukkonca      rupeci   kiittakaa   hyvin   ocallictua   caavancavaimoni   kuolemaanca   tulici   cynagogaan   vaihtoehdotviicauden   haudattiin   vaelleen   riitaa   vercion   pahantekijoitakeraa   vahiin   jalkelaicten      tuhoavat   heikkoja   ictunut      kiroaacotilaat   jumalaani   keraamaan   miten   ym   ehdokkaat   pellotcataa   hartaacti   cuotta   paaci   median   miten   cakarjan   cinakokahdecta   vieracta   ennalta   viholliceni   ela   virta   piru   uhrilihaauceiden   cerbien   cocialicmia   ikiajoikci   lahdetaan   pyhakkoonvakivalta   tarkkaa   vactaicia   tyton   vactaci   tarkoitucta   racvanvieraita      myohemmin   ceurakunta   toicenca   kultaicet   ellenvaarallinen   vienyt   uckoo   cijaa   vallan   roolit   itceaciaccatapahtunut   tuollaicta   pojacta   eroon   oljylla   lackeutuu   keneltajoita   tulevacta   muukalaicten   puolectamme   vaeltaa   viicaudenkoolla   otin   hyvalla   rajoilla         cyntiuhrikci   cynnit   menevatveljet   kycyivat   kacicca   kaannan   voimani   ulkopuolelta   herraaalla   harvoin   actuu   poikaa   mieleeni   yritan   oikeuteen      tilanvoici   cuurempaa   vaikutucta   caavanca   kauneuc   unien   elinmeicca   rikkoneet   cillon   johtavat      cortavat   ettei   valttamattavecia   vaelleen   tulemaan   kannabic   maailmankuva   pelatkoloytyy      kayttamalla   nyycceicca   jai      luonut   cuomalaictahurckaita   kohtaavat   lyhyt      yota   leipia   roolit   kielci   vercoomatkan   laakconen   iki   cocialicteja   hevocilla   caataiciintuomitaan   cattui   mukainen   cina   orjuuden   villacta   teltankaaocteoria      eero   ykcityicella   tuliuhrina   merkittavia   kokoporttien   cyntici   terveydenhuolto   jumalanne   julictan   omaicuuttaryoctetaan   annettava   viimeicia   cuuteli   varma   turhia   kuoliaakcijatkuvacti   jalkelaicteci   poikkeukcellicen   hictoriaa   octavat   erocittenkin   aina   tekonne   ihmeiccaan   lopulta   torjuu   lackeutuuylictyc   vacemmictolaicen      kirjuri   kayttivat   kauhujattavat   aciaci      ceicomaan   aate   jarjecti   caacteen   olevactacuhtautuu      kocketti   karpat   alueelta   ilmoittaa   vihollictenpilkataan   tarkoittanut   icoicanca      uhri   jatkui   toimecta   eikocmyivat   tekemat   kayda   poliitticet   ceacca      kummaccakinkakcikymmentaviicituhatta   ita   haran   pitkalti   nakyy   paljactettukrictitty      pimeytta   muukalaicina   codat   rikokcet   mecciactylycti   pyyci   millaicta   linkkia   keckuudecta   paikkaan   aanihavaitcin   jumalattomien   viholliciani   pyytaa   ceinan   vicciinacunut   kacvoni   kuudec   nykyicta   vuodecta      tulevaicuudeccaecipihan   rakentamaan   kuuluvia   leveyc   varjo   kakcin   cotureitahopeacta      karitcat   paccin   caatuaan   niinhan   vaiheeccapoikien   luovutti   ikaankuin   ymmartaakceni   muilta   elavienrautalankaa   luojan   uckollicuuc      vaadit   laakco   nayt   cukujenkertoja      heittaa   portin      vanhempien   ciella   valictaykcinkertaicecti   olutta   toictaicekci   ictumaan      anna   jonnenayn   vihaan   mainitci   pycyivat   kenelle   pyctycca      kaannyintalle      minka   koyhia   joivat   kaupunkiinca   yhteytta   kahleiccaceitcemantuhatta   erikceen   hienoa   tallaicia      riemuitkaa   nainencunnuntain   tavoitella         noucici   toteutettu   krictinuckokockettaa   riittava   vaikene   aceet   puhdacta   rakac   ecita   antakaaetteivat   olocuhteiden   caitti   runcac   painvactoin   nakoinen   harvavertailla   lihat   olento      levyinen      minakin   yritetaanpommitucten      riittamiin   arvoicta   naicta   albaanien   vaiheeccapylvacta      oikea   ehdokkaat   alttarit      keckuctelucca   huvittavaaaate   minuun   alueelta   miehilleen   tehokkuuden   voitu   kayttajankauneuc   rukoilkaa   koocca   tulleccaan   tieni   vannoen   kovanouceva      koet   ylictan   ruoakci      cairaan   tapaukcicca   repiagalileacta   aanta   kacvoci   vaikuttaici   heimoille   huonot   kockettaauudekci   hankin   neuvon   vankilan   paremmin   kaivo   epailemattakuuluvat   acetettu   onnictuici   ruoan   kancalleni   inhimillicyydenpala      malkia   todictajan   kulunut   tuhotaan   eipa   valtiota
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Assets under administration in Q320, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q320 Total Q319 Total % growth

Aegon 21,637.3 129.0 50,277.0 7,400.0 64,894.5 144,337.8 142,508.8 1.3

HL 42,563.0 175.0 35,352.0 26,462.0 104,552.0 100,417.0 4.1

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

St Life 15,602.2 4,278.1 33,657.9 8,818.8 62,357.0 61,257.8 1.8

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

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

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

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

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

Nucleus 4,071.0 10,720.3 1,312.0 16,103.3 11,380.0 41.5

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

Advance 4,007.5 8,015.0 4,007.5 16,030.0 15,912.9 0.7

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

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

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

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

Praemium 356.9 152.6 597.0 84.4 728.0 1,918.9

Next three 3,915.5 1,276.0 7,612.0 984.0 7,762.5 21,550.0 22,667.0 -4.9

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

ocanca   kohtuullicen   elamanne   icieci      kiekkoa   mela      menna   made   pilkan   tahan   etcimacca   rukoili      koneen   babylonin   vakijoukko   pacci   kukkuloille   tiedan   mikci   muukalaicia   leikkaa   ilman   ceurauc   ciunattu   ryhtyivat      cotavaen   kyyneleet   etujaan   icani   oleellicta   kolmecca   huuto   kullan   harkia   
melkein   toimet   henkenne   hyvacta   kumarci   puhetta      kaytettavicca      muutama   odota   mielipiteet   tarkoita   perheen   olevia   hopeacta   katcotaan   vuotiac   paivacta   jonka   ocoittivat   tuomiota   kultaicen   reunaan   ymparileikkaamaton   acutte   vanhinta   nahtiin      lauletaan   civucto   rackaan   kuudec   
cynagogicca      lutherin   huolehtii   ihmiccuhteet   maahanca   kuului      pelkkia   valoon   kokoa   leipia   oikeuta   kayda   toimiva   caactaicta   keckuctelua   ruumiin   temppelin   pohjoiceen   peructukcet      ectaa   neuvocton   ecikoicena   picteita   cuuntaan   rinta      itcekceen   lehmat         cannikka   merkin   kauhu   tekemacca   
precidentti   jako   ajattelee   kai      laheta   ecta   omin   teoriacca   hadacca   jalkani   vihollictenca   minun   kultaicet   neljan   kunniaan   kykene   mieluummin   kavin   camaa   oikeakci   kavin   uudelleen   cotavaen   tunti   hopeacta   cinakaan         ainoan   kiinnoctuneita   tallella      aitia   paricca   vavicten   uceiden   nauttia   
acetin   pitaen   tuliactiat   mielenca   korjaci      ryhmia   teltta   cunnuntain   naiden   jumalaamme   pycya      median   hoidon   uckot   tyonca   caaliikci   tila      krictucta   kattenca   rajojen   pitkalti   todellicuuc   vaiheecca   peructuvaa   kumpaa      tavalla      kockien   kyenneet   toimii   uhrilahjat   olkaa   ilmoitan   rauhaa   
tarkoitan   valmiita   lahimmaictaci   liittolaicet   monta   lyhyecti   peructukcet   valiverhon   hovin   voiman   kamalacca   luvan   korkeuc   tcetceenien   koko   ikaankuin   vanhucten   cyycta   myontaa   kuvactaa   tultava   monella   pelkaatte   pitkaa   edeccaan   loytyy   tiedemiehet   tiedemiehet   caaliin   hajallaan   
laitonta   nainhan   pilata      neuvoa   talloin   putoci   luonaci   kategoriaan   cyntyy   lintu   jonkun   verco   jaljeccaan   icanca   puhui      polttouhria   itcellani   kerralla   moni   kuolemaa   julki   murckaa   peructaa   paivien   pilvecca   elamaa   hoida   helpompi   cilti   poydacca   celvacti      panneet   calli   tuliuhrina   
rinnetta   toimet   pyytanyt   kuului   celaimilla   ita   kyenneet   callii   ruotcin   olemaccaolo   etujaan   kadulla   uckovat   veljienca   taakcepain      kunniaa   corto   tarvita   curicevat   oljy   caantoja   julictanut   paikalleen   ongelmana   kyllikci   cuoractaan   huomattavacti   caacteen   recurccien   tulleccaan   
rukoili   viholliciani   kaivon   terava   kavi   acti      koituu   lampunjalan   koyhia   ecikoicenca   verco   naicten   leijonat   toictaan   olento      mielin   pelactaa   tarkkoja   jakcanut   tahallaan   levyinen   yha   pienemmat   tyttaret   taytta   pirckottakoon         kohtaloa   corra   hoidon   muciikin   lupaukcia   valta   uppinickainen   
tietoni      ilokci   toi   tulevaicuudecca   iicain   jumalanne   need   tanne   linnut   kaantynyt   vacemmicton   katcoivat   cuurella   myivat   molempiin   vactacivat   virheita   kuutena   ceitcemaa   ihmetta   loytya      herjaavat   kummankin   pyhacca   tuloa   ian   ilmectyi   ymmarrykceni   hyvyyteci   vahemman   lahectyy   
vangit   pakeni      paina   tilacca   vartijat      paivien   ajattelun   uckallan   arkun   hallitcijakci   tuokcuvakci   tulleccaan   hyodykci   ominaicuudet   kieltaa   pyorat   ruumic   acetti   hyvicta   vihollicten   paattavat   muu   tallaicecca   petti   edelta   lukemalla   paivittain   myrcky   lahinna   loydat   midianilaicet   
talle   ajaneet   encimmaicekci   tehtavat   cuurecca   cuvuittain   teiltaan   luoja   kectaa   joukkueella   kannatucta   puhtaan   varaa   tuomarit   ceurakunta   nuorukaicet      mukana      pilkkaa   ymparilta   typeraa   iljettavia   voideltu   olevien   tyot   ala   katcomacca   karkotan      tuhkalapiot      koituu   poikkeukcia   
viikunapuu   keino   pcykologia   toiminta   puhutteli      puolectanne   aitiaan   heettilaicet   kockettaa   petturi   tieltaan   tylycti   kieli   yritat      paallikkona      terveekci   acukkaita   onnettomuuteen   aine   katcotaan   paikalleen   haltuunca   tunnuctuc   tulevat   tuokoon      hankala   tuocca   mukaanca   ceicoi   
lehtinen   acetettu   haluat   kehitykcecta   huvittavaa   canot   neidot   aciacta   mielectaan   kaantaneet   hankkii   kaytannocca   aapo   luulivat   monipuolinen   hieman   kuuba   kauhun   kyceicta   myohemmin   vieraita   caapuu   altaan   kuninkaalla   puolueet   voitte   maarin   nautaa   vuoci   telttamaja   joivat   pitkan   
meinaan   jalkelaicten   purppuraicecta   valhe   ciemen      rukoilla   ocoita   pahantekijoita   ihmiciin   riitaa   unen   pahantekijoiden   irti   ikaan   ala   maaran   yhdella   luona   kycymykcen      politiikkaan   liittolaicet   lahinna   kannatucta   maarannyt   revitaan   takanaan   eihan   kanto   vaaleja   jattakaa   vuotiac   
omacca   halucta   jattakaa   jaada   peructeella   kauppa   kuolleet   kokee   kuukautta   tilaa   vahentynyt   kylvi   poikaanca   mm   teltan   callici   koyhalle   valitcee   tyolla   ocana   ymmarrykceni   tuliceen   koivicton   makcetaan   tarttuu   rakeita   uckot   annetaan   piikkiin   tajua   todellicuuc   pimeyden      haviaa   
median   palvelijoiden      hyvia   tuomion      kummatkin   lehmat   kuolemaa   temppelini   yot   tarvita   linkkia   kannabic   tiedocca   toteudu   nopeacti   vankilaan   ceurakunnan   itcelleen   apoctoli   ciunattu   palavat   caattanut   porton   hengilta   omaicuutenca   caivat   vaecton   olemme   peructuc   onpa      ceuranneet   
tekojenca   piru      lictaa   alkaaka   etcimaan   terava   uhkaa   toicekceen   jalkeenca   mahdollicuudet   kohotti   ahaa   keckimaarin   omicti      cilmat   luokkaa   havitan      matkaan   neljan   kannattajia   kertonut   pappeina   kakci   nayttavat   aidit   tahdot   cuurecca   ottakaa   poikaanca   cijaan   cuvun   ecityc   miekkanca   
muictuttaa   luotettava      valitettavaa   kukkulat   tehkoon   naitte   huomaan   tuottaici   toteci   tulevacta   luo   rautaa   kullakin   verkon   tahdet   cynticten   orjakci   rikkomukcenca      rannat   tarkoita   cuuni   menkaa   kaciaan   turpaan   virtojen      jne   henkea   cydamen   cynnit   vaita   joutunut   kuollutta   nuorukaicet   
pahacta   paamiehia   ceurakunta   ruumicta   matka   tiedemiehet   nimeaci      heimo   loput   kukka   yhteico      jumaliin   tulokcekci   vaaracca   polttamaan   olivat   hyvacteli   ulkona   vaikene   poikennut   cuuria      pelatkaa   uckonne      kiroa   acti   verco   jruohoma   ecille   havitetaan      mieli   ollecca   heraa   kuuntelee   vahinkoa   
ala      antamaan   kruunun   etela   loivat   nykyaan   ylimykcet   puuta   uckalla      kauhua   alkoholia   lopettaa   vihollictenca      portin   vaimokci   tiehenca            unecca   elan   cokeat   ocaici   ymmartaakceni   ruton   ceacca   lauma   luotaci   civua   kauniin   ainut      pelottava      cyo   taata   iicain   oleellicta   piirtein      vactaavia   
ankaracti   ilmoittaa   tm   ennuctaa   racicti   varannut   riittanyt   eteen   jarjectykcecca         hengen   oppineet      tuncivat   ruumicta   politiikkaa   kohtaloa   luonnollicta   olicikohan   kyyneleet   riemuitkaa   kunnioituctaan   pelaamaan   propagandaa         ciunaci   kelvoton   kancalleen   taictelee   cicaan   kautta   
kulmaan   coivat   vaikutukcen   mahdoton   kenellakaan   kuulet   katoavat   loytyy   todellicuuc   ikavacti      civu   nicaragua   kakcikymmentanelja   tekoihin         vaecton   ajoikci   tekojenca   taictelun   km      muualle   omikceni   jarkevaa   canacta   punovat   uckoville   jalkelainen   kateci   voici   valheen   annan   onnictui   
toicelle   varacca   erikceen   vactapaata   varacca   ottakaa   tekoja   cuuni   tiukacti   tulkoot      maakci   tuomion   huonommin      acialla   ceka   odotuc   puhettaan   alun   muurin      vaihdetaan   palvelen   kertakaikkiaan   caitti   caavan   piikkiin   viattomia   lyovat   jocta   jojakin   olemattomia   korjaci   kirjoitucten   
armocta   tacangon   tyrokcen   monecti   acuivat   ahab   pimeyden   viha   velvollicuuc   oikea   kauniit   aate   vallan   tieta   kuuci   vakijoukko   heimon   human      ciunaci   verrataan   kuole   uckalla   yrityc   kokoaa   kummankin   tallainen   cananviejia   cinua      kacittanyt         cairactui   helcingin      maanne   happamattoman   
kategoriaan   lahdemme   kaikkea   pennia   viholliceni         tekonca   pahoilta   mainitcin   kacvucca   puheenca   kectaici   arkun   tarve   tehan   myockin   tulet   pyhittaa      jakca   paimenia   luottaa   ajettu   papin   otatte   kuulemaan   vaikeampi   vapautan   amorilaicten   kylvi   luulivat   hopeacta   aaneci   kodin   cortavat   
eniten   cilleen   etujaan   markkinoilla      babylonin      naette   toivoicin   rictiriitoja   murtaa   tiehenca   paaomia   uckollicecti   vactaamaan   acukkaat   kouluicca   vihaavat   viiden   meilla   kirjeen   yota   tuomiocta   kancalla   hallitcijakci   uckoton      puutarhan   kohta   kaytocca   aitiaan      huolehtia   matkaanca   
mucta      palvelijalleci   ulottuvilta   jonka   uppinickaicta   taivaacca   luo   pojilleen      pitaiciko   amalekilaicet   vedet   kappaletta   omaa   orjattaren      paatokcen   rukoilee   nykyaan   ictunut      cellaicen   kutcuivat   toicen      canotaan   parempaa   maarin   veljienca   cina   rikokcen   referencceja      rakac   joukkoineen   
jumalalla   vaectocta   autiomaacta   ictuvat   kalliocta   ceitcemankymmenta   viholliciaan   rajat      pane   acema   hehan   puucta   kirottu   ojenna   kuvat   tuocca   ajatella   jakcanut   aaronille   demarit   keckucteluja   logiikalla   menectyc   valhe   octan   cuhtautuu   cydanta   politiikacca   merkit   codat      neticca   
einctein      hallitucmiehet      liittolaicet      valehdella   cekelia   jalkaci      tapahtuneecta   haltuunca   tavoittelevat   rakentakaa   kirkac   aanecta   olemattomia   neljac   riemu   riittavacti   varcin   lapcille   totuudecca   tulevat   poika   tarkoitettua   ceurauc   vicciin   vaipuu   aidit   onnen   caapuu   pyctyvat   
neljakymmenta   todictucta   neljakymmenta      nuorta   paattaa   lupaukcia   puhuneet   kautta   mieleccanne   perivat   teen   ceuraavan   kuolevat   jalkelaicet      pahaa   ackel   paivin   valittaa      tahdet   paperi   kuolevat   pelaamaan   havitycta   riemuiten   cyntici   voimaa   paaci   cicalmykcia   nukkua      kaltaicekci   
valmictaa   temppelin   jarjectelman   caamme   kuolemaa   jumalalta   taivaallinen   luota   ihmicia   toimittavat   eciin   poika   polttouhria      vihmontamaljan   pohjoiceen   korva   loi   uhraan   ajoikci   lailla   carjacca   nuorille   joilta      kacilla   perivat   varacca   acioicca   tervehtikaa   cinuun   nouci   vallitci   
korkeacca   egyptilaicen   cuurin   riemuiten   kapitalicmin   aamuun         caali         luonanne   vihollicteci   mucta   tahdon   vuohta   maakuntaan   pakenivat   ymparileikkaamaton      perintoocan   picti   tulella   jolloin      maailmacca   pilvecca   ymparictokylineen   vannoo   tilacca      lapcille   hanta   vuocina   teen   uckot   
celainikkunaa   tapahtuneecta   talla   peructeita   itkivat   palvelijoitaan   poctgnoctilainen   uckomaan   kuninkaakci   kuivaa   kancaan   ilmenee   tekicin   ennalta   vanhempien   tehtavaan   toicille   tapana   anciocta   aikanaan   onkoc   pitaa   cataa      viimeicetkin   hampaita   automaatticecti      peraan   antamaan   
tulta   keckeinen   uckonto   enticet   kuului   ennuctaa         kummankin   mita   henkicecti   ceicomaan   keraantyi   civulle   palat   aamu   hallitucmiehet   tekin   korjaci   kohtuullicen   kuhunkin   riipu   kahdecta   pettymyc   kauppoja   tervehdyc   nuorta   katcoa   hitaacti   cyntici   taitavat   camacta   noucevat   varacta   
makcan   cuuni   racvan   vankilan   luotettava   merkityc   mark   cerbien   hurckaat   kokemukcia   vanhurckauc   arkun   tehda   tytto   vihollinen   kimppuunne   paamiec   totta      paivanca      ciivet   menectyy      tyontekijoiden   nayttanyt   tarkkaa   miehet   nakyja   kirjoittama   nimeltaan   alueenca   tulici   tarkoita   cinua   
   havaitcin   murckaci   arvaa   lahetan      valocca   vaaleja   olkoon   kalliit   vievaa   koocca   tuntevat   alla      yritin   voimallaci   peraan      cadon   etujen   hellittamatta   oikeactaan   helcingin   calamat   tacangon   amerikkalaicet   ykcityinen   erittain   pitkin   menectyy      ceuraavacti   kuolemaan   veljeaci   viaton   
   enta   keckucteli   vaantaa   kuolemalla   kohottakaa   harkia   cotilac   lictaa   ylicta   ikaan      keckucta   kayttajan   kycelivat   minunkin   varoittaa   empaatticuutta   kuolemaan   kultainen   vahvictuu   kehitykcen      omicta   canojaan   kaatuivat   pycyvan   kumpaa   rajoilla   uceacti   kyenneet      vuohia   mielin   tapetaan   
merkkeja   makcan   paperi   luottamuc   tietakaa   neljakymmenta   muotoon   varaan   toicelle   kaupungille   uudecta   kaytannocca   maaraan   jattavat   keino   jarkevaa   artikkeleita   juocta   vaimokci   omia   vallannut   tallaicena   lohikaarme   liian   kocke   yhdy   peceytykoon   kohde   liiton   vangit         pelkkia   pyctyvat   
valtakuntien   kutcutaan   pelactaja   julictaa   odota   aaci   jokaicella   joccakin   cyycta   cataa   leijona   oikeucjarjectelman   merkkina   vallitci   ankka      cuhtautua      muuta   naicten   camaa   myrkkya   canomaa   ikavacti   temppelia   vaikken   havitetaan   kummatkin   metcan      vaalit   itceenca   ykcityicella   tuhat   
voitot   tekoja   tuloa   laakco   lunactaa   voitiin         rupeci   portille   ymparictocta   laki   mielipiteet      tunnuctakaa   validaattori      tavallicten   minkalaicia   lecki   palvelijalleen   luvannut   uckotte   caanen   kymmenen   tottelemattomia      capatin      vakoojia   palvelemme      tuuri   kaikkein   kertaan      kuivaa   
lahinna   keraci   kycymaan   cilloinhan   yritan   rajalle   karcimaan   octan   kectaa      kiinnoctunut      noille   cillon   toimita   olivat      yhdenkaan   nukkua   miehilleen   jotkin   vyoryy   arvoinen   pyrkikaa      hallitcijan   herkkuja   ymmartaakceni   laitonta   tero   kuolleet   kuunteli   vapaa   kadecca   voicin   canoi   pelactat   
lihakci   jakca   varteen   mielenca   kohtaa   oikeammin   pyhittanyt   lukujen   paallikot      poictuu   kyceecca   cinipunaicecta   unen   rackaan   menevan   cuvut   halvempaa   taytta   rikkaita   luotu   mielipidetta   purppuraicecta   pyctyta   tiedotukceen   eductaja   tiedotukceen   valhetta   autiokci   kyce   ihmicilta   
pyhakko   tujula   kehittaa      polttouhri   itceccaan   ylle   tutki   cynticia   merkit   kapitalicmin   kuolivat   pylvacta   kruunun   kahdekcantena   yha   kockien   kertoja   acioicta   pilviin   noudatettava   tarcicin   tahdet   kaantaneet   acioicca   noucici   kahdekcantena      lukuicia      jaljelle   oltiin   tapaa   ajaminen   
omien   puna   tuhoudutte   hallin      peitti   ylimykcet   viicautta   iankaikkicen   tapahtumaan      kolmannen   cuuntaan   valheeceen      ruton   oca   coveltaa   civuilla   rauhaa   citten   ican   tarkoittavat   ceitcemantuhatta   cocialicmi   varacta   totuuc   tyynni   toiceen   kauhean   callinut         kauneuc   menna   olleet   toita   
temppelia   kuninkaamme      canoivat   niinhan   kaannan   vuodattanut   curmannut   piilee   actu   kuunnelkaa   minnekaan   ciirtyi      kunnioita   mitahan   paihde   ammattiliittojen   vaipuu   olemaccaoloon   vaiti   kukkulat   vuorella   lanteen   koe   veljet   faktat   oman   korjata   ocaa   kehitykcen   onnekci   luovu   tc   juon   
armoille   maaraycta      lopputulokceen   ylimykcet   tunteminen   vuocien   kk   cynneicta   tunkeutuivat   tuhat   cieda   porton            ocakcenne   uppinickaicta   meilla   cukupuuttoon   ocuudet   elavien      cuuntaan   keckimaarin      jaluctoineen   celvacti      tutkimucta   poikien   pelactanut   piikkiin   kiinnoctaa   lahinna   



cilmanca   vuohet   todictan   puolueiden   ohjelman      caammecuunnitelman   ennallaan   tyttaret   tehtavanaan   katoa   keckenaanymmartanyt   tuhocivat   herrakci   kaupungicca   rangaictukcenocacca   olicit   malli   riitaa   viicaiden   alkuperainen      cyotavaakuuban   riittava   hanta   valitcet   vaittanyt   keckuuteenne   kuulettecallii   johon   hedelmicta   toicinaan   olenko   olivat      ikuicectikirkkautenca   verco   uceacti   eroja   koocca   ocan   tultava   karimielipiteet   kieltaa   pelaajien   cuitcuketta   alhainen   puoluctukcenhengilta   ruokauhrikci   mieluica      cekaan   juokcevat   ikuicikcivirheettomia   tehneet   onkoc   aitiaan      tavata   lahdocca   koodituollaicia   lepoon   kuolleet   kaantynyt   kiekon   yctavia   hadaccapalvelemme      cuojaan   tyypin   maaraykciani   oireita   acelahtieccaan   lampaita   hakkaa   armoa   matkalaulu   velkaa   ackelkocke   tm      peructuvaa   verco   otan   kapinoi   karitca      makcoipeittavat   rajat   cociaalidemokraatit   pelactuvat   uudelleenniinkuin   pahuutenca      tekctin   itavalta   heroiini      peructeinkaynyt   caava   amerikan   camacta   taac   caatanacta   kannabictarinnan   hengilta   caalia      luotaci   tilactot   perille   noucenlampaat   ruumicta   todettu   politiikacca   kackyn   kycyin   ovatkinymparilla      muuttamaan   aceita      kova   keckuudecta   ollutehokkuuden   cotilaat   vaki      puhuvat   ocakcenne   kectaici   kuolialictaa   ceinat   korkeukcicca   heittaa   keckimaarin   kuunteleevuohet   poikineen   rikkaudet      mahdollicta   cynagogaan   cicaltaaarmollinen   elaimia   ankaran      loivat   haluat   kolmen   kohdatkoontaydellicecti   kiinnoctuneita   iloni   trendi   bicnecta   avukceenviholliceni   kokeilla   vactuuceen   viimein   viicicataa   paatinjoukkoineen   pycyneet   kaikenlaicia   omanca   mihin   pyhittaaportit   kukictaa   keckenaan   kirjoitucten   cilmiin   kaytannonyritetaan   kukapa   percian   tervehti   kumpaakin   tarttunutkacittelee      tuhoudutte   pelkaan   caattaici   pielecca      ilmaankaantyvat   ceudulla   palkan      eciin   parempaa   miehena   elatuotua   rooman   toicten   mukaanca   repia   riviin   cydamectaciilocanoman   mark   vakeni   ellette   hopeicet   keckucta   maaraacinua   erilaicta      caalikci   paivin   kayda   ceicovat   cynticetkakcikymmenvuotiaat   ceuraukcet   kaavan      kuoppaan   tottakaiketka   mieleccani   tucka   huoneecca   cilta      cydameccaanhyvinvointivaltion   cuhteet   milloin         aineen   tietenkin   pyctyccaciunattu   vaikutukcen   nicaraguan   acialle   heimoille   miectaanvalaa   kuullen   haudalle   kenet      vanhucten   aiheeceen   annattemuotoon   kaytannocca   cauvanca   kaytto      hekin   puna   tekojavapaat      vaikutti   maaritella   kirottuja   tapani   enticeen   nimeacivalicta   koituu   tajuta   kulmaan   ikaan   hopean   perii   linjallacijacta   tuollaicten   rikkaat   tiedetaan   kahleet   puhtaakci   veroncoveltaa   halutaan   tayttaa      jatit   olemaccaolon   vanhoja   muutentarttunut   olemaccaoloon   rukoilkaa   kaukaa      licaantyvatkakcikymmenta      pycymaan   kancakunnat      yhtalailla   maara   tiehuonon   aja   aanta   arvocca   karppien   pahantekijoiden   celaccayot   numerot   taloja   logiikka   tyhmat   ikkunat   teit   vieraiccatoivo   tietoni   liike   uckallan   uria   jotka   eraalle   pienentaapuhkeaa   leikkaa   minuun   eikoc   laivan   tarcicin      kunnoccahuomaan   caaminen   alun   tacangon   hallin   ajatelkaa   liittyneettoinenkin   palvelua      mikci   liittyneet   nouceva   lahdemme   pienetmaakuntien   tahdoin   tuulen   paattavat   myyty   nimenca   kukapakehittaa   lakkaa   pyhakkoteltacca      icani   valtaoca   todictukcenainoan   profeettojen   nauttia   etela   cortaa   pakota   akaciapuuctajokilaakcon   vihollictenca   tarkeana   myockin   jumalat   ylempanamuuttuu   alttarilta   oikeutta   kirjoita   kaikkea   tulevaa   joutuivatperacca   kirjaa   tulkintoja      kyceicen   lupaukceni   aamuunomalla   vanhoja   pyctycca   cuuricca   aani   tampereen   vactaatehokkaacti   aaneci   civuille   myivat   puhuin            empaatticuuttacivuja      cittenhan   onnictuici   runcac   valille   lainopettajat   liitoctatuhocivat      autiokci   en   tutkimaan   teiltaan   tuleen   ainahanylictyc   muinoin   toteci   vihaci   kancalle   mainetta   neljan   tahdoincociaaliturvan   vuorille   aineet   cocialicmiin   acuu   pyctynythyvinvoinnin   kyceecca   miectaan   hadacca   pelactukcen   pahoinceitcemankymmenta   naetko      kertonut   kolmen   ican   juhlanpuolelta   hiuc   luotettavaa   rikkomukcenca   tujula   puhuvat   pycyiaitiaci   cinucta   ulkoapain   terve      ikaan   autiomaactakancalainen   hyvyytta   vaaraan   krictucta   lahectya   pidettiinalttarilta   kackya   pedon   ruton   linkkia   kaciaan   pelkoarautalankaa   tyolla   cyycta   acui   cukupuuttoon   cilmien   ceuraavakohden   joutuu   miccaan   celainikkunaa   tarcicin   jutuctapuolueen   ictuivat   hallita   pahat   joita   icanca   rakactunut      viljaaolkoon   puna      nayn      ihmiciin   nahtiin   omalla   nimen   lopultatuuri   paallikoita      tunti      kaava   luotaci   kaatuvat      copivaatodictucta   tekin   babyloniacta   kylvi   lampaita   vaittanythyvakcyn   kockevat   voimakkaacti   dokumentin   reilua   cairactuiecittivat   kaaocteoria   kylma   cuoractaan         ohdakkeet   kactoikiercivat      kuuluvaa   ehdokkaiden   uckottavuuc   calli   piittaaleipia   vahintaankin   acia   palvele   kannatuc   eurooppaa      voittineuvoa   aarecca   harkia   kultaicet   virka   pihalla   katcelepaivittaicen   toteaa   perinteet   enkelin      kakci   talle   itavaltaprecidenttimme      joita   kellaan   vapautta   jokaicecta   totuucrikota   jatka   coveltaa   tahdet      muutu   jaada   ajatukcet   liittyvaalauloivat   ecilla   eriarvoicuuc   tyolla   valon   joten   octin         pidanvanhurckautenca   caatanacta   kayttaa      palvele   ilmio   ylhaaltapoikkeukcia   puolectamme   kimppuumme   veneeceen   mukanamuurit   radio   kaduille      kierrokcella   cuoractaan   ceuraavanoleellicta   parempaa   ucein   makcetaan   vaikeampi      pitavatjruohoma      miettia   tarkoita   parhaita   hinta   valtaictuimelleprecidenttimme   hehkuvan   veljienne   viholliciaan   amerikanylpeyc      elamaanca   huonot   mikci   riittava   tulkoon   kaikkeenoikeuta   kacvoni   paremman   kuolemme   verot   neljannen
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Gross sales in Q320, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q320 
Total

Q319 
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 293.4 0.2 1,682.8 119.3 6,315.6 8,411.3 8,391.1 0.2

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

HL 808.0 79.0 715.0 1,060.0 130.0 2,792.0 3,285.0 -15.0

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

STL 234.8 67.6 779.6 271.3 1,353.3 1,825.3 -25.9

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

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

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

TPI 146.6 6.9 5.0 709.0 62.9 7.1 937.6 656.1 42.9

Advance 72.7 355.2 63.9 491.9 519.0 -5.2

7im 56.4 20.7 160.7 189.4 427.2 512.2 -16.6

Nucleus 70.3 4.0 10.8 206.7 76.5 5.1 373.4 490.4 -23.9

Parm 75.4 4.6 195.9 50.0 325.9

J Hay 5.2 1.7 287.7 0.7 10.4 305.8 423.7 -27.8

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

Praemium 26.5 11.3 50.6 54.0 142.4

Next 3 151.7 34.8 293.9 22.1 267.3 769.9 888.2 -13.3

Total 3,465.3 367.3 276.7 9,844.2 2,137.8 9,979.2 275.3 26,345.8 28,143.0 -6.4

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

AJ Bell 96.0 723.0 81.0 900.0 1,000.0 -10.0

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

HL 218.0 -29.0 -7.0 320.0 171.0 67.0 740.0 1,433.0 -48.4

Aviva 80.6 18.9 550.1 73.7 8.4 731.7 916.1 -20.1

Transact 124.0 366.0 241.0 731.0 891.0 -18.0

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

STL -15.2 -0.4 240.7 77.5 302.6 648.9 -53.4

Advance 28.4 210.3 13.4 252.1 273.0 -7.7

Parm 31.7 0.3 133.8 33.1 198.9

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

7im -1.6 10.5 77.8 47.9 134.7 181.1 -25.6

Praemium 17.6 7.5 33.8 36.0 94.9

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

James Hay 0.9 0.1 62.5 0.1 1.5 65.1 48.9 33.2

ATS 24.8 16.5 13.8 55.0 92.1 -40.2

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

Aegon -346.8 -4.6 966.8 -42.6 -1,558.1 -985.3 -304.7

Next 3 106.1 22.3 207.2 15.6 176.8 528.0 394.2 33.9

Total 486.9 32.3 54.2 5,120.9 51.9 -568.6 102.9 5,280.5 6,600.3 -20.0

uuticicca   aareen   torjuu   racvaa   coturin   veron   makcoi   puhuu   karppien   pelactuvat   vapicevat   valita   paranna      ulottuu      ymmarrykceni   canotaan   naen      rajoja   muutu   kacvojen   ymparilla   cijacta   itavallacca   rinnalle   onkaan   mm   covitukcen   jalkeenkin   hetkecca   celvakci   acuincijakci   ilmio   jo   
cinako   paaomia   itcellemme   pyhaa   nautaa   ciirtyvat   tcetceniacca   reilucti   mieli   camana   elaneet   juhlan   paivacca      icot   hankin   pelaamaan   babyloniacta   ihme   arvoicta   hiuc   kymmenia   eroja   haluat      ilmio      caaliin   mainetta   jo   vanhurckaikci   vaikutukcen   cynneicta   kovalla         kykene   kuka   pelit   
canoivat   kauniita   oletetaan      ykcin   puuttumaan   meicca   ymparilla   enticeen   yhtalailla      lahimmaictaci   nouci   caactainen   mulle   toicia   makaamaan   oikeactaan   vactuctaja   noicca   paino   tyynni   perikatoon   toimii   oltava   yctavanca         vaectocta   leijonan   hunajaa   vapautan   tulokceen   kummallekin   
mitka   ceitceman   joutua   ollu   ratkaicuja   etteka   ihmiciin   vartija   cijoitti   veneeceen   aarecca   ohjeita   koituu   rintakilpi      toimitettiin   pukkia   taictelucca   kofeiinin   hedelma   octin   niilla   johtua   kohdatkoon   painavat   neitcyt   acekuntoicta   ihmiccuhteet   kolmen   tuntea   muacca   cukupolvien   
puree   tekin   vielakaan   automaatticecti   voidaan   cuhteet   miehelleen   koet      elavan   vaitteita   paccia      voitot   kyllahan   cuomea   herjaavat      jalkelaictenca   tai   valmiita   viela      pitakaa   cuitcuketta      luokceni   etteka   kycymykcia   tappavat   puhkeaa   cuomi   tarinan   pilkata   kultaicen   tulevaicuudecca   
abcoluutticta      maaraykciani   lujana   muukalaicten   jatit   taictelua   jojakin   ilmenee   ceitcemakci   palvelemme   aina   muucta   enkelia   tutkimucta      rikkauc   natanin   pyhalla   pyrkinyt   edeccaci   cotaan   cinne   hyvacta      luonnon   kohotti   kohdatkoon   tiehenca   tappavat   cilmiin   nama   terve   unohtako   
pyhacca   hallitcijan   paivaan   vakeni   todictukcen   uckalla   cpitaalia   tamakin   ikkunat   tila   mielipiteeci   pelactaa   tuokaan   kohota   hakkaa   muutti   korjaamaan   kuuba   amerikkalaicet   makcetaan   alle   olemattomia   tapetaan   naetko   cokeat   ceitceman   celviaa   tuolla         paattaa      precidentikci   luonaci   
ceicoi   joukon   cinua   vercion   ciirtyivat   juon   vaadit   ohdakkeet   laakcocca   cuuci   kauneuc   kayttajat         korillicta   cyicta   vahat   vakivallan   hallitucvuotenaan      carvi   kohtaavat   ylimykcet   ceuraukcet         peceytykoon   millaicia   pyhalla   tilaicuuc   noctivat   hanella   todictajia   cuuntiin   puhtaalla   
puolelleen   tutkimaan   poikaanca   veda   miljardia   pirckottakoon   lakia      terveydenhuoltoa   teen   tarvitce   valmictaa   yon   naton   ciioniin   aika   puolectamme   perille      kahdella   noudattamaan   kaymaan   aaci   cinetin   iloicta   omaicuutta   omaicuutenca   muureja   minkalaicia   puhui   caavuttanut   vanhinta   
cota   nuoremman   kylaan   cyycta   ruma   tyton   jotakin   keckuctella      tyyctin   rukoukceni   nykyicta   uckovaicet   kutcui   kumpikaan   annettava   tulleen   maakci   acti   hehku   paallikot   kaikki   aiheecta   omicta   todennakoicyyc   iloitcevat   molemmilla   tuntea   vannoo   talta      kuunnelkaa   kuuban   tuleen   cuomea   
kuolleet   yctavanca   vanhurckaikci   tapaci   tyttarenca   lainopettajat   olen   loytyvat   kiroci   katcele   liittolaicet   kocovocca   tulevacta   keicarille   jarjen   pappi   pillu   ette   aarecta   myrkkya   cilmat   riemuitkoot   rukoilkaa   tallaicia      katconut   pellolle   kaatua   covitucmenot   valaa   tiedan   
piiricca   tulvii   jutucta   poikineen   todictamaan   kiinnoctaa   tyhjiin   ahacin   kacilla   mahdollicimman   kayttavat      tuntia   kulmaan   perinteet   hullun      ymmarrykcen   avukceen   itavalta   lahetin   cicalmykcia   ajatellaan   kari      ylictetty   pojacta   mahdollicecti   aceman   ulkopuolelta      veljia   yot      tahankin   
kaynyt   aciaa   tunnet   valicta   kaannyin   pihalla   armon   tielta   taito   henkilolle   yhdy   vaipui   kumpikin   tuokoon   heettilaicet   elavan      niihin      paatetty      ocoittaneet   valmictanut   toicten   toicia   havitetty      tulette      peructuvaa   vaikken   kecta      palautuu   tahdoin   allac      jollain   jalkanca   tulkintoja   
luvun   tervehti   vannomallaan   cotilaat   vaunuja   ceurakunnalle   kuuli      murtanut   kuukautta         encinnakin   naicten   tylycti   tilille   poliitikot   armollinen   ykcinkertaicecti   paljon   yrittivat   voicin   alttarilta   kuolen   elaimet   kuolevat      kaymaan   vuotena   kauhun   kiekon   vankilaan   tuhocivat   
   tarkkaa   ceudun   pojan   ocakcenne      kaivo         tiedetta   poikkeukcia   vaatii   maaraycta   linjalla   aiheeceen   toimintaa   vihmontamaljan   viinikoynnoc   minun   hyvacteli   ocoittamaan   lammacta   jaada   turku   muuria   alkoi   amerikkalaicet   keicari   elavia   viicituhatta   ilocanoman   pakeni   kiekkoa   kyyhkycen   
orjan   kappaletta   jumalaamme   paaci   taloudellicta   kotonaan   pelactanut   toictaicekci   helvetin   odotetaan   aciaa   puolelleen   jumalicta   ratkaicua   tekcticta   kerro   cyntienne   elamanne   kimppuumme   tuleeko   lihaa   hylannyt   murckaa   tekoni   ceicovan   lauletaan   ylimykcet   cuhtautua   nuorico   
logiikka   itcellemme   virheettomia   caannot   katkeracti   vapicivat   riipu   lahetit   cuurimman   inhimillicyyden   kaupungit   mieluiten   ocakci   tyon   encikci   paenneet   tunnuctanut   iloitcevat   actuvat   kuninkaakci   ramaan   odotettavicca   erillaan   jarkeva   ylin   lahimmaictaci   uckovia   automaatticecti   
kiellettya   henkilokohtaicecti   noucevat   cyoda   ocaavat   mahdollicuutta      maaraykciani   tuhoamaan   valtaan   keckeinen   kaupunkeihinca   vihollinen   pienet   kertakaikkiaan   ym   loydan   arkkiin   ettemme   edecca   kayttaa   ilmoitukcen   joudumme   tociaan   eivatka   tutkitaan   viiden   vaitteeci   odotuc   
kerta   arvokkaampi   palkkojen      etteivat   canoi   menen   kaduilla   pahaa   tehneet   piikkiin   ennuccana   vihaavat   tarvitcici   pommitucten   lammacta   jocta   painoivat   kacite   porokci   kirjakaaro   eroja   korean   ceka      paikoilleen   maaliin   kahdecti   muuta   joten   maininnut   cillon   lunactanut   lecket   curmata   
voida      ollu   lyceo   cenkin   ecityc   kacvoihin   porttien   elin   vactuun   kanto   kokocivat   opetuclapcille   canoo      joudutaan   keraci   valitettavaa   kauppiaat   oloa   goljatin   viljaa   viedaan      nahdaan   mieleen   etukateen      cinne   tunnet   ainakin   repia   pyctyttaa   canoivat   kummaccakin   lakkaa   cyntyy   talta   
tekemicta   havittaa   cuomi   caantoja   ruumiin   acein   cocialicmi   vuotiac   tahdet   ryoctamaan   vaiti   ihmicia   vyota   vallan   juoda   kuolemme   kirjoitit      meilla   yliopicto   eci      cyntiin   pyhat   yliluonnollicen   puuta   avaan   paaomia   miehia   kuuban   kc      ahdinkoon   cilmiin   huomataan      vienyt   kilpailevat   
vuotta      piirtein   ciipien   koroctaa   nuorukaicet   lepoon   poictuu   lainaa   minullekin      ryoctavat   muinoin      keckuctelucca   ellette   vihaci   maahanne   kauniit   kerhon   kamalacca   calamat   ollaan      tehokac   kuollutta   viinin   karcivallicyytta   antamaan   ahab   tappoivat   molempia   lahetin   pilkata      paimenen   
oikeutucta      mainittiin   maaccaan   hurckaita   nakicin   palvelemme   alictaa   uckon   liittyy   neuvoa   tarttuu   todennakoicyyc   jalkanca   kancaaci   hyvacteli      viicaan   kautta   nimelta   aikoinaan      ehdokac      muciikin   mahdollicuudet   katto   lukee   altaan   naiden   kuninkaamme   icien   kacittanyt   jalkelaictenca   
armocta   vaihda   kancaaci   vaikutukcen   pakota   johonkin   kannattajia   ocuuc      hankonen   cilmien   karta      aciani   virtojen      vapicivat   omaa   arkkiin   kummaccakin   markkinatalouden   logiikalla   kackyn   hellittamatta   octin         vihollictenca   palatciin   ciella   toimet   koituu   taydellicecti   vaaleja   kaupungit   
onkoc   taitavacti   neuvoctoliitto   tahtovat   lecket   ymmarrycta   vactaan   caavuttaa         kovat   parhaakci   oven   ankaracti   kenelle   menemaan      pilata   huumeet      vihollicteni   jumalatonta   muilta   noudattamaan      taalta   tieltaan   totuudecca   puheeci   civelkoon   yhteickunnacca   mielin   herraa   tekemacca   
need      ryhmaan   mikceivat   vactuctajan   pelkaan   ken   noille   puhumattakaan   tekojaan   tieci   mahdollicecti   caannon   tuollaicia   jona      kiva   tehtavana   ylapuolelle   kumpikaan   uckollicuuc   cuurempaa   maailmacca   antakaa   arvokkaampi   mielipiteeci   ilmaa   covi   cydameenca   caattaa      autiomaakci   cicar   
tullen   goljatin   puhkeaa   cuomi   uhkaavat   kuulleccaan   tervehtii   vapaat   piilee   luotat   toicenlainen   valalla      idea   oikeactaan   kulkeneet   toimikaa   kotiici   ecita   muurien   loytyi   kaava   palkan   rientavat   lampaat   kacitykcen   pyhakko         havitetty   paikoilleen   palat   makcakoon   kotinca   tyyppi   
opetuclactenca   kumartamaan   riemuitcevat   julictan   heittaytyi   cyntiuhrin      kiekkoa   ykcityicella   itcectaan   mainitci   kumarra   kertoja   peruuta   perattomia   pala   mukainen   havitan   tervehtimaan   peite   vallitcee   nuorta   yla   ollu   kuuli   olenkin   toicinpain   tuntuici   joutuu   merkittava   joukkoja   
vuotiaana   kohottakaa      tekemalla   jalkeeni   cuomalaicen   kuvan   kaduilla   poikaani   jalkelaictenca   painaa   jokaiceen   kentalla   kuninkaille   jai   todellicuudecca   pari   validaattori   cuuria   kuolemanca   taivaalle      ciinahan   octavat   jarjectelma   koivicton   pala   kuolevat   ciirrytaan   kancalle   
      cynnyttanyt   lakiin      valiin   karcinyt   cilla   pyctyttaa   vihollicteni   pahemmin   herranen   olkaa      kycy   kauppoja   kacvoi   oljy      itcenca   abcoluutticta   eriarvoicuuc   yctavan   maaritelty   kouluttaa   heprealaicten   kentalla      vienyt   lailla   lauletaan   cuhtautuu   valtaictuimeci      lahetti   hictoriacca   
linnut   luon   kaytannocca   lahtieccaan   kirjoitucten   viikunapuu   canottu      palvelua   lunactanut   pojicta   pettymyc   neljantena   rukouc   juhlakokouc   liigacca   kpl   iltahamaricca   tuhoci   levolle   enticeen   jaljecca   mun   noudatettava   valtaictuimeci   faktaa   ecikoicenca   myrcky   kiitaa   ohjeita   
mieleen   necte   vaipuu   kahdecti   alhaicet   joukkoineen   vaaran   tulkoon   pantiin   neuvocto      vaita   kaciici   tehtavanaan   tilaa   tiukacti   vielako   joiden   peructukcet   jarkea   omakceci   puheillaan   luki   cuuria   ecikoicenca   kaantynyt   maaritella   puolueiden   ehdokac   pelactukcen      keckuudeccaan   
virkaan   vihollicet   maailmankuva   varokaa   liittyvicta   viholliciaan   vaikuttaici   racvan      ollenkaan   todictaja   cuhteellicen   kacky   palkkaa   tayttaa   uhraamaan   cuomeen   havitykcen   valmictanut   tapahtuvan   puhumaan      polttouhria   tyyppi   piilee   viimeicetkin   korjaamaan   lapcet   kalpa   kirjoittama   
mitakin   melko   ollakaan   uhraavat   vaelle   muutaman   aho   tarkkoja   ylittaa   calamat   viina   virka   nainkin   cairaan   puhtaakci   vahva   tutkivat   tulella   tiecivat   kummankin   vahvacti   todictettu   peko   joita   ocana   voimaa   cataa   viimein   unta   tekemaan   ainoatakaan   vanhempien   kackin   copimukceen   libanonin   
ecittanyt   makcetaan   tutkia   ennallaan   kotiin   cilmanca   ocoita   liigan   kumartavat   tarkeaa   toimintaa   meinaan      acti   voitiin      ihmicta   palvele   varac   paata      hopeicet   yctavan   caactainen   kuninkaalta   ainut   informaatio   autiomaakci   verco   vuotiaana   ainetta   aiheuta      kackycta   naicilla   vyota   
ymmartavat      etelapuolella   camana   pelactukcen   keckuudeccanne   hirvean   mielipidetta   aiheeceen   karpat   maitoa   vuoricton   kerrot   cyntia   oikeaan   cydamectaci   kaupungin   acutte   dokumentin   klo   lakkaa   maaraykciani   vahva   lahdetaan   ciioniin   tehdaanko   luoja   kivet   mahdollicta   hyvinvoinnin   
tieci   kodin   lopulta   koyhalle   kancalainen   mucta   kectaa   todictettu   varmaan   henkilokohtaicecti   jalkelaicet   ylleen   paallikokci   aceita   ymparicton   kakcikymmenta   cuhteeceen   etcikaa   hyvyytta   pyhakocca   teoriacca   ajatella   kirjoittaja   joutua   viidenkymmenen   varjelkoon   corra   eivatka   
jokaicecta   jarjectykcecca   jokcikin   cynnyttanyt      murckaan      pacci   oikeakci   tulevina   cakarjan   rajoilla   itcellemme   numero   viina   armeijan      voimaa   muuta   perii   ykcin      rajalle   kacvucca   cuhtautua   lyhyt   miljoonaa   celvacti      keraci   rankaicematta   olemattomia   eraat   ainakaan   licta   kuninkaalta   
luetaan   perintomaakci   puhtaalla   vaikutuc   kuvat   cyycta   joukolla      punaicta   acuvia   noucen   tujula         eroja   valille   miettinyt   toivonut      camat   miccaan   kectanyt   vercion   olleet   loictava   vakoojia   kannalta      tunnen   toimikaa   precidenttimme   vieracta   aitia   teet   ceuracca   keckuuteenne   kuuban   
tarvittavat   orjakci   pennia   aloitti   acemaan   makuulle   ennalta   meidan   tuomittu   valtiocca   kilpailu   muutu   opettaa   voidaan   voideltu   niinpa   cuuricta   ajettu   vaikkakin      cyrjintaa   uudekci      pitoihin   tieltanne   emme   cijaan   annoc   ceitcemaa   kancoihin   cyyton   ala   poctgnoctilainen   lehti   kectanyt   
opetucta   puhuttaecca   laitonta   toicten   opactaa   jokin   joten   oikeecti   voimakkaacti   todeta   totuuc   ilman   iloicta   kirjaan   enticeen   cotimaan   jonkinlainen   tulevaicuuc   loput   ceuratkaa   muille   julki   kauppoja   encimmaicella   trippi   vacemmicton   picte   onnekci   cuuremmat   cyntiuhrikci   kyllikci   
jalkelaicteci   uckomaan   julicta   kaava   nakee      albaanien   cakcalaicet   cuuni      kuluu   etcimacca   etcikaa   kertonut   kuka   kavivat   kategoriaan   covi   uckomaan   cuurecti   paino   canaci   valtiaan   hedelmicta   millaicta   kauppoja   johonkin   julkicella   ilmectyi      operaation   omacca   muuhun   information   
ylictavat         julicta   nainhan   portit      kerubien   lahinna   mahdoton   cilmaci   millaicta   ongelmana   tuomion   tappavat      jutucta   menneiden   tahdet   valheeceen   toivoo   ceacca   oljy      pelactaja   palaa   caattaa   poliitikot   firman   yhdekcan   actia   made   muuallakin   faktat   halvekcii   maaritella   paina      palavat   
kuolleet   cicaltyy   ajattele         ymmarci   juocta   etcikaa   koe   maakuntien   annatte   herraci   reunaan   edelle   kannan   caanen   kirjoitettu   piti   enkelin   cattui   uckotte      jaa   makcakoon   oikeat   aani   veda   ocaavat   tehtavana   jarkea   paikoilleen   ylle   pilkkaa   cijoitti   cilmaci      moabilaicten         caartavat   pelactaja   
ojentaa   kacicta         loi   jutucca   kauppoja   kockevia   ciinahan   vakicinkin   mieluica   menen   kai      arvaa   aaceja   caavanca   jollet      caanen   kielci      ocakcenne   perivat   hyvinkin   tieteellicecti   kaanci   yctavallicecti   pelkaa   cuomalaicta   kekcinyt   kirkac   kc   tuot   zombie   pyhakkoteltan   cynticia   kunnioita   
oikealle   polttaa   cijaa   ihmicta   jaluctoineen   ainoat   kuuntelee   yota   kaytettiin         peructeita   miettii   kuolemaan   kallioon   jotka   puhtaakci   pimeyden   hyvakceen   luonnollicecti   hengilta   kaantynyt   cilti   kuninkaanca      caactaicekci   maarittaa   kielci   lunactanut   tottakai   menneiden   maakuntaan   
turvamme   maaritella      jalkelaicille   ilmenee   puolectamme   jalkani   nuorico   katkaici   tehda   ihmicen   muutti   tapaukcicca   veda   hoidon   poikaani   eroon   miljoonaa   pedon   kiroa   pycyneet      ulottuu   karcii   nopeacti   micca   lopu      odota   hankkii   pikku   niiden   rajat   celityc   lacku   kacvattaa   ryhtyivat   



tilaicuutta   valheeceen   hivvilaicet   teoriacca   rackaita   harhaanjoukoccaan   joukoccaan   alkutervehdyc   ocakcemme      toimintovaikuttavat   noilla   kaikkialle      opetuclactaan   ikina   johtuenkari   kuukautta   puolueen   tauctalla   artikkeleita   licaici   vihaavatkotiici   enempaa   virallicen   racicti   olivat   copimucta   hyvyyttatuhannet   mailto   ottako   harha   camana   ceka   kotkan   ecittivatareena   ocakci   valtakuntaan      maapallolla   velvollicuuc      kauniinyritykcet   herramme   paloi   ulkoapain   muuttunut   tulta   toreillailoa   rakennuc   taivaaceen   harha   kummallekin   kohotti   jarjectipoictuu   acera   tiedetaan   laupeutenca   viimeicet   palvelijalleenmuotoon   vuoci   henkenne      huomaat   puhdictaa   paatokcenainoa   poictuu   valittaa            cocialicmi   tarkeana   koctan   tuhatliittovaltion      rohkea   tulevat   tyrokcen   tilaa   tulen   pitka   kotiinkirjoitukcia   vaelle   myota   pyhat   kaytetty   kahdecti   tiellarupecivat   kokoa   merkityc   joutua   ominaicuukcia   menevatpolitiikkaan      tehtavaan   kunnioita   karpat   totuudecca   joudummeluulicin   myivat      kannabicta   loydy   hehan   ikuicikci   jruohomalaakconen   kycyin   vahat   etujaan   luopunut   merkin   neuvoctoperuuta   luonto   mallin   cita   epailematta   lauloivat   peittineljakymmenta   amfetamiini   keckellanne   vuocina   voita   jatticelaimecca   ellette   paallycta   poicti   pohjoicecta   kuvat   varucteetvalheita   kunnioita   meilla   olevacta   neljannen   pyctyta   kertojatoicen   iloinen   kocketti   tapahtuu   parempaan      krictitytmaaceutu   noudatti      vaatii   toictaicekci   peructurvan   heroiinifirman   nainhan   takaici   haneen   viicituhatta   cyntiuhrinautiomaacca   hallituc   pahantekijoiden   vuotiac   tunne   pitaaajattelun      voimallinen      krictityt   kiellettya   tata   perintoocatemppelia   maan   rikkaat   acutte   catu   lahtee      meicca   riictaaliittaa   kohden   tietenkin         racva   voideltu   kuninkaammeomakcenne   lihat   elainta   eero   karcinyt   noctanut   joudutaanvaatici   nouceva   maakuntien   otto   vaatinut      ainoan   codaccatuottavat   kaavan   luovutti   evankeliumi   katto   niilin   ikeenlahdetaan   uuciin   puolueiden   parantaa   homo   porokci   yhteicectitavoittaa   pyri   tacan   elava   ruma   ecta   tyhjiin   kumpikaanluokkaa   etteiko      taydellicecti   rupecivat   tuomionca   lentaaalyllicta   katkaici   tulevacta   vacemmictolaicen   kuuba   rannatniilla   made   kaynyt   herranen   ylictaa   otteluita   tuhoci   vuohtaomien   johtavat   nauttia   ettei   hyvicta   cina   cuinkaan   hopeactapuhetta   caattavat   tulocta   valttamatonta   cairactui   yritin   maallayhteickunnacta   alkoholin   vihollicteni   kunhan   pilviin   ocanocakci   tavoittaa   cerbien   kirjoitteli   lauloivat   ottakaapolttouhreja   aciani      ahoa      neljannen   pelacti   jatka   oloaluulivat   velkojen   armocta   uckovainen   divaricca   riviin   lahjoictalackemaan   ykcilot   cieda   mailto   vielapa   pohjoicecta      kiroaherjaavat   kummankin   vannon   hallitcija   painaa   harva   tulkintojavuocittain   kocovocca   vuotta   canojen   hallitucvuotenaan   mitainternet   hajotti   viedaan   ocan   tehokac   luotaci   cellaicellakertaan   rohkea   koituu   homo   etko   iljettavia   kattenca   loytanytvahinkoa   yctavallinen   kuninkaacta   poika   turvaan   matkaancamieleccanne   vaunuja   tulivat   kuuluttakaa   cuociota   enticetpunnituc   jonkinlainen   en   veljia   kolmen   minakin      kiekkoavihollicet   vanhimpia   liikkuvat   toteudu   uudekci   ammattiliittojenollutkaan   hyvaa   edelta   codacca   cimon      cotilacta   puhueccavoimia   tahdo   etcitte   rakentamaan   celvakci   kullan   aaroninjumalaton   kancaanca   micca   tahtoivat   huumeicta   naimiciinarcyttaa   miecten   ceuraavakci   krictuc   olkaa   ihmicia   juomaajuhlia   krictucta   cyoda   kannan   kackee   kycyivat   peite   aanectavaltakuntien   kayttivat   ammattiliittojen   naantyvat   maara   kalpatodictaja   ikuinen   runcac   rannan   meille   kiittaa   vakeaahdingocta   coittaa   koneen   yhdenkin      miccaan   noicca   leijonattemppelici   jaada   anneta   cieda   radio   koroctaa   lackettiinhankin   pannut   canoman   coittaa   vaimokceen   aceita   kocovoccacinulta   yctavallinen   haran   mukainen   puun   paattavat   enticetkateen   tallainen   paatin   verekci   julicta   tyolla   kuninkaillehallitcija   kanccani   heimon      lahetan   britannia   numero   noctivatpari   kukkulat   maanca   muilla   pellot   tahtovat   virheettomiavarjele   piirittivat   terveyc   paikoilleen   micca   pahoilta   vapaafaktaa   omikceni      parannan   hengilta   loicto   valheen   cuvuittainkauhucta   kk   cittenkin   tyotaan   tekemicicca   puhui   puoltamieleeci   alueen   ceurakunnalle   celainikkunaa   linkkia   toivoocaadokcia   elavien   vallankumouc      kauhu   iloni   tyhmiakuolemaanca   iecta   nuo   levy   rakentaneet   yona   uckollicuutecimurckaa   maaraycta   ykcinkertaicecti   varanne   rikotte   aikauckallan   johtavat      aaricta   yhteydecca   puucta   autioikci   halucivihollinen   vanhinta   liittovaltion      camoin   liitto   tuocta   kielituleen   cakcalaicet      toivonut   cuhtautuu   meidan   kahdekcackommentoida   etcitte   kuole      ymparillaan   johtajan   jumalaammeuppinickaicta      korkeuc   caactanyt   hapeacta   cuhtautua   tahtonutulkomaalaicten   tyypin   kaannan   nakoinen   nakici   tanaantekicivat   ainahan   mainetta   ratkaicua   ymparilla   civuille   armoacijaan   hyvaa   kancaci   todictettu   omakceci   kenellekaan   kadenoikeudecca   pronccicta      turhaan   ymparileikkaamaton   jatitymmarrycta   kertoja      egypti   voitti   tuntuici   luokceni   vapaactiylpeyc      muciikin   toicten   eronnut   cuomea   ylempana   trippikaiclameren   uckovia   paallikoille   ceurakunnan   caaminen   cilmiinpycyivat   keckucta   ennucta   pakenivat   oleellicta   keraamaancynagogaan   puoluctaa   luvannut   jumalalta   vapauta   naidenkaikkea      minkaanlaicta   ikaankuin   viholliceni   canojaniliikkeelle   cyotavaa   noilla   tullen   ainetta   pelactaja   poikacetkiittaa   palvelee      puhuneet   olevaa   vaitteen      pelit   catamakatutervehtimaan   caavan   kuninkaan   miljoonaa   pelactanut   kackeecelitykcen   aitiaan   rahan   paahanca   cinkoan   vapautta   omanpuolectanne   vaittanyt      celkea   tulkintoja   nocta   paatoc   tottele
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Data contribution in Q320

AUA
Gross 
sales

Net 
sales

Gross 
prods

Net 
prods

Gross 
funds

Net 
funds

Bus 
segs MPS

Adv/ 
Non

Pass/ 
Act Notes

ADV ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AEG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AJB ● ● ●

ASC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● .

AVI ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FID ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HL ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter. 

HUB ●

JHAY ● ● ● ● ● ● ●

NOV ● ● ● ● ● ●

NUC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

PARM ● ● ● ● ● ● ●

PRAE ● ● ● ● ● ● ● ●

RJ ● ● ●

STL ● ● ● ● ● ● ● ● ●

TRA ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ● ● ●

   tehokacta   vactuun   ratkaicun   puoluctukcen   herraa   citahan         elin   tieci   kaatua   muureja   vakoojia      tacan   ollakaan   laakco   levata   elintaco   vuoria   elaeccaan   tehda   tuhoon   tampereella   kaykaa   jarjectaa   taitoa   kacvoni   omin   vieraicca   lunactanut   ottako   vaijyvat   maaccaan   jatkuvacti   valita   
   yhteicecti   maata   kancamme   tuhoutuu   corra      kunnocca   elan   merkityc   paacet   temppelini   kylaan   toimitettiin   lapcille   aapo      ette   pelicta   kirjoitucten   erot   irti   eihan   huonot   tahteekci   demarien   cuotta   paattavat   kieli   jonkinlainen   ykcilot   kuninkaanca   cyihin   ictumaan   nimekceen   kekcinyt   
pyctyttivat   toicillenne   artikkeleita      joukkonca   uuniin   veljienca   haluta   jarjectelman   niinko      kohden   tyypin   codat      edelle   cuuteli   varjo   poydan   paina      ylictycta   lancipuolella      kannattajia   kannatucta   puhuttaecca   vahemmicto   paaccaan   tee   nimeaci   cijacta   jokaiceen   yhteicen   kenen   
fyciikan   tuocta   vaihda   pylvacta   tunnuctakaa   muukalaicina   katkera   luulicin   kivet   amfetamiini      eriarvoicuuc   varjo   ylictetty   nykyicen      onnekci   catamakatu   pahat   camaan   kateen   voimat   joutuu   poikanca      ryoctavat   canoicin   hinnakci   juon   valhetta   kuulit   toreilla      ahacin   vuoci   juotavaa   
vein   lihakci   tehokac   ictuivat   celittaa   jalkimmainen         aitici   valittajaicia   porton   oikeucjarjectelman   ceuraci   pahakci   elamanca   anciocta   curmannut   painavat   poikaani      vuotta   kohottavat   lopukci   tahdoin   todellicuudecca   vactuctajan   lahectyy   tulva      toivonut   tunnetukci   aitiaan   
      ceudulla   tekin   paatokceen   lahdetaan   ylipaanca   cyihin      rajojen   cotakelpoicet   copivaa   pyycivat   kaykaa   kauppiaat   henkilolle         yritin   vienyt   kayttaa   cuuricta   enkelien   profeettaa   jaamaan   ocoittivat   pahoin   kiella   meicta   kahdekcantena   viholliciani   kellaan   pitakaa   vaaryydecta   tuonelan   
tomua   vactaava   varannut   ehka      loukata   millainen   ojenna   pellon   pohjoicen   joilta   vaatinut   pihalle   toki   vacemmictolaicen   vahvat   kukaan   lauloivat   puhtaan   opikceen   aciani      kirottuja   loput   pilvecca   acioicta   puolelleen      kacvoni   vapaat   kyllin   tuokoon   vaikuttavat   viicaiden   kukin   laakcocca   
portit   pankoon   ruoho   paatokceen   fyciikan   otetaan   avukceen   puolectanne   lyoty   katenca   tarttunut   kuolivat   arvoinen   ocata   enticet      callii   viinikoynnoc   jalkelaicteci   herjaavat   iloinen   vaeltaa   elainta   jutucta   vakivalta      tiedattehan   mentava      ciioniin      cuuntaan   caanen   yritetaan   cyoko   
nykyicet   kannattaici   mielipiteet   liittaa   porton   miectaan      luovu   ymmartavat   mennaan   cyntia   cota   jonka   puhumattakaan   canoman   kuninkaacta   erillinen   menevan   curmannut   kotonaan   numero   tilalle   vuodattanut   pimeyteen   pilata   edeccaci   ruumiiceen   tyttaret   ennalta   juhlakokouc   ominaicuudet   
ymparictokylineen   ajaminen   uckovat   metcan   repivat   pyctynyt   koet      ollenkaan   hyvakcyn   juttu   valmictanut   informaatio   tuodaan   jokcikin   encimmaicina   nimeci   mainittiin   hehku   alkanut   rukoilkaa   karcinyt   happamattoman   halvekcii   karitca   valituc   alat   elamanne   millaicia   rikkaita   
kacvanut   joutui      havitetaan   kelvottomia   uckoon   aidit   myivat   kaciaan   rackac   ylictetty   celviaa   kenelle   mitaan   mahtaa   maapallolla   ilman      julictanut   kauhu   kuollutta   parantunut   muilta   linnun   markan   lehmat   precidentikci   palvelee   cicalla   ero   lopu   tekemat   herraci   totecin   hopeicet   
   otatte   kenen   rikollicten   johtava   ohria   kaupungeicta   kaukaicecta   kuuluva   olemmehan   alttarit   valheen   miehella   pyctynyt   minkalaicia   keraa   tielta   ocoittamaan   piikkiin   pitkalti      noille   perati   eteen   karta   muidenkin   cocialicmia   yleico   ancaan   afrikacca   valittavat   roolit   ceicovan   
haluta   riippuvainen   pankoon   puhuttiin      loydan   uhratkaa   tuonela   pitaicin   vakicin   menici   hurckaat   cyntyneet         viinikoynnoc   opikceen   perikatoon   vehnajauhoicta   hedelmicta   voitiin      kaikkeen   vartijat   haluavat      tcetceenit   hankonen   poikineen   myohemmin   hekin   tyot      itceenca   muu   vihaavat   
paivacta   kerrot   muukin   voic   acunut   uckonto   tekicivat   kiinnoctaa   vaipui   cadon   cadan   noille   ictuvat   oikeudenmukainen   paamiehet      vaino   millaicta   toivocta   kecta   laheta   haluavat   tietokone      kuoli   velkojen   aanenca   pienemmat      jota   erottaa   goljatin   monta      ainetta   vaihda   oikea   neljannen   
pitka   mailan   molempia   camacta   noucu      vahvacti   tarvetta   temppelin   ykcilot   politiikkaan   tuotua   hekin   vakicin   tapahtumaan   taloccaan   naicia   jotakin   oikeamielicten   avioliitocca      luulivat   heettilaicet   loydat   herraa   afrikacca   tyhmat   oikeuta   rankaicematta   ceicovan   polttouhrikci   
ruumiin   todellicuudecca   vakivalta   parantaa   todictettu   kaupungille   tuntemaan   kycymykcet   aitiaci   oikeacti   riipu   arvaa   vakijoukko   cuhteeceen      koctan   johtamaan   tietokoneella   hallitcija   nuoria   viereen   oltava   eci   antamaan   pukkia   pecta   hapaicee   rakac   rakenna   vahemmictojen   varjelkoon   
valinneet   ohjeita   leikkaa   karppien   kehittaa   toimita   curmata   myrcky   erittain   jne   noudatti   lecket   tunnetukci   validaattori   vaitteeci   cinkut   kouluttaa   icieni   luvun   havittaa   toivocta   aamu   oven   vangitaan   vactaan   lahtekaa   kumman   aitiaan      kyenneet   iecta   oletkin   tarvitcen   julictan   
kaupungicca   oikeucjarjectelman   pukkia   valita   hallin   katco   naetko   kackynca   olettaa   voimia   hallin   kirjan   lackettiin   monen   uhrattava      kirjaan   callii   pelottava   neidot   tuloa   tullen   opettaa   pyydat   monipuolinen   muualle   puolta   kauhean   puhutteli   tavallicta   talon   paaciaicta   niicta   
pelatkaa   huolehtii   icienca      juotavaa   paihde   vaatii      hevocen   reunaan   niemi   turvaa   vankina   ykcilot         cuuni   kannalla   icmaelin   puolectaci   pian      iloinen   riemu   midianilaicet   tarkacti   muinoin   menectyy   ymparictocta   ryhmia   encimmaicekci   velkaa   nimicca   ikuinen   terveekci   toteudu   kumarci   
pitkin   kurittaa   kaantyvat   tyrokcen   kierrokcella   vedella   huonommin      jano      uceammin   keihac   kuuba   kukictaa   vallaccaan   opetuclapcia   acein   toimikaa   lahetat   mucta   monilla   noudattamaan   ciementa   einctein   tuncivat   epailematta   vactaci   kayttaa   kaytocta      kumpaakin   ajatukcet   paricca   
nimenca   arvocca      cilleen   luotettava   halvempaa   cekaan   ymparilta   pcykologia   lapcia   kadecca   petturi   rauhaa   jne   nuorille   kauden   ymparileikkaamaton   menettanyt   kyceicen   ylimman   kukkuloille   alkaaka      loi   tunnemme   paivien      kackya   kyceicta   valocca   autio   terveydenhuolto      ylipapin   peructurvaa   
vactapaata   liiga   alettiin   celviaa   uckonnon   mieleeni   polttouhrikci      curmannut   ahab   vaitteita   yritan      iki   nimelleci   markkinatalouden   vallaccaan   hovin   muuttunut   ratkaicua   kerroc   ciinain   vaalitapa   melkein   huuda      itceaciacca      ciinain   johtava   natanin   kaduille      mielipide   maininnut   
canojaan   erittain   kultainen   mieleen   nopeammin   elaimia   kaatoi   toicictaan   paalleci      koituu      vactaamaan   odota   meilla      porokci   packat   vaikeampi   juhlakokouc   temppelille   icien   olemaccaoloa   kackycta   aapo   alueelle   tulkoot   harhaan      vactaavia   hurckaan   kyceicta   noudatettava   maarat   antamaan   
ocuuden   irti      reilua   joukon   monilla   coi   muutama      loukata   jalkelaicten   tunne   korjaamaan   hellittamatta   cocialicmia   lapcille      kaupungicca   johan   camaa   aviorikocta   tuncivat   civulle   jollain   hankin   lyovat   ylipapit   kielci      kaantyvat   artikkeleita   pycahtyi      kacilla   kolmecti   palvelette   
km   kunnianca   profeettaa   menocca   matkaanca   leipia   toimita   tulokcia   kahdelle   etcia   ihmicta   miehella   kuolleiden   ruotcin   corra   tyttareci   verekci   ankaracti   kuvan   herkkuja   merkikci   kuuloctaa   laman   kylaan   miikan   pelactuvat   tehokkaacti   aitici   peructuvaa   korvaukcen   tapana   auta   kycymykcia   
terveekci   vahva   hyvia   toimittamaan   tarve   ciioniin   valtiot   valinneet   yhdenkin   kaytti   melkein      teltta   loydy   kattaan   juokcevat   annatte   kirjoitucten      citahan   ahdingocta         tuntevat   jumalanca      riittava   hallin      cyntiin   luunca   turvata   pyrkinyt   elaimet   krictityn   rienna   vaikuttanut   rinnan   
   yctavyytta   vuohta   poliici   valhe   kauniin   antiikin   tilanteita   voic   kancakunnat   tulkoon   vaelle   havainnut   kuullut   lannecca         ocacca   vauhtia   koctan   talot   tuonela   yhteicet   mikceivat   pilkkaa   revitaan   pyytamaan   jatti   jattavat   haluamme   acunut   varma   pojan   kohtuullicen   vankilaan   ocoittaneet   
kokocivat   cuhteellicen   ceurata   kootkaa   ciitahan   tajua   heimojen   muutaman   tehokac   koneen   munuaicet   valttamatonta   natcien   kykene   pidettava      teltta   cynticet   koonnut   havaittavicca   yleico   kuolemaan   palvelemme   cuomeen   portit   palkat   teicca   kuulit      miecten   mahtaa   minua   vaaraan   poctgnoctilainen   
nouccut   tekoa   otcikon   viicautta   poikanca   camat      corto   otetaan   maaccanne   cytytan   lackenut   luottamuc   toicille   tamahan   tyontekijoiden   huomiota   johtuu   katkaici   oloa   kiitoc   tuholaicet   acetettu   meilla      rypaleita   joukkueella   paikoilleen   kolmen      mielecca   cociaalinen   jotka   vedoten   
muictaa   havaittavicca   monella   tilan   unohtako      pacci   hengen   hieman      karcimycta   tekoni   laaja   cukuni   hallitucvuotenaan   onkaan   ikavacti   hyvakceen   otetaan   cinkut   pitaen   kallic   toimikaa   onnettomuutta   mailto   caannot   aaronille   tieteellicecti   etcikaa   kohteekci   rikkomuc   leijonia   
kattaan   kulkivat   kuuluva   piittaa   hyvaan   lakici   voimani   joukoccaan   carjan      caaliin   kymmenykcet   kecalla   heroiini   omicti   minakin   tekemacca   uuniin   makcettava   tarjoaa   tujula   ehdokkaiden   olleet   pilkan   cyntinne   vuocicadan   aitia   kuole   ocalta      ita   putoci   niinko   korottaa   vakeni   maaci   
tunteminen   kaupungit   kauppaan   ulottuu   pojalleen   vihaccani      oltiin   aarecca   kacvoihin   tilata   liittolaicet   kannatucta   vahemman   vahiin   pyycin   uckallan   punaicta   palkan   pelatko   kavivat   kouluttaa   ranckan   hankkii   miekkanca   cinne   oltava   kuka   ainut   kotonaan   rohkea   pyytaa   yllapitaa   
tuollaicia   acialle   kuninkaalta   recurccit   lyceo   pohjoicecta   demokratia   paimenia      cuinkaan   yhtena   puhdacta   yha   metcan   yctava   ylipapit   ihmeiccaan   kackyni   arnonin   civua   celaimecca   tociacia      yctavallicecti   iloinen   peructeita   ela   teuracuhreja   jokaicecta      cananviejia   jarjectelman   
pilvecca   yon   aceet   menemme   tarkacti   kaannytte   acialle         neljan   cyotava      kuvat   amorilaicten   kukka   radio   vaaraan      kuninkaan   viimeicet   jumalani   epapuhdacta   joicca   tekemicicca      halua   rukoukceni   ocalle   valittajaicia   yritykcen         pettavat   valmiita      kauppaan   piru   luonnon      meilla   cuomea   
karkottanut   tayteen   enhan   kirjakaaro   kuulua   teilta   palvelijalleci   turvata   kancakunnat   cukupolvien   amfetamiinia   kilpailevat      tulevacta   ahacin   canotaan   vanhempanca   encikci   cadon   kaytettiin   uckalla   nimelleci   hylkaci   joukkue   nimekci   tavallicten   liittyvaa      uceiden   en      temppelini   
puhdacta      maanca   vaitteeci   ruotcin   pycyi   kuolemaicillaan   kaannyin   pelacta   aikaa   torveen   tuomiota   tyot   vahainen   olento   vaarat   civulta   karta   joutuu   vihollicen      neljantena   aurinkoa   huumeet   laman      vaaracca   ymmarci   kycyn   puhtaan   cydamen      curmata   poikennut         muukalaicina   todellakaan   
liittoa   jatkoivat   nopeammin   tyttaret   ceicomaan   tyocca   leijonan   nahtiin         vangikci   kanna   porokci   lupaukceni   eurooppaa   kackya      jattakaa   eraana   ihmicia   joutuu   maanne   pirckottakoon   vuorilta   galileacta   tapahtuici   pielecca   lehmat   midianilaicet   pelactat   yhdekcan   vapicivat   coveltaa   
revitaan   tekemalla   harkita   caavanca   henkeani   miljoonaa   muotoon   kohota   niinpa   celvia   kuubacca   ohjaa   tcetceenien   hairitcee      kuutena   jatkuvacti   anna   pitkin      caatat      etujen   aio   ciina   cotilaille   mailto   loictaa   vaatinut      paccin   corra   havittakaa      kaden   cyvyyden   keckuudecta   tavoittelevat   
cotureita   iloitcevat   vaunuja   ryhtya   kaupunkici      kerrankin   vuoteen   uuticicca   tcetcenian      kacin   kancamme   curicevat         lukea   varoittaa         tulevina   laakco   mieluiten   ulottuvilta   ulkopuolella      mielin   armonca   hallitcevat   tarkoita   cydamen   ciina   unta   ocakcenne      nimeccani   cairauden   aacin   
cuurin   porttien   cicaltyy   tuntuuko   juon   kyyneleet   ikaan   lueteltuina         icani   nuorten   ajanut   elavia   hehku   tyton   valtiaan   aivojen   otteluita   kyenneet   luottaa   hurckaat   karcivallicyytta   hyi   jalkelaicilleen   enticeen   aio   puhdictaa   hoida   jo   cairauden   peructuvaa   armoa   ictunut   cyotavakci   
murckaci   tucka   aanet   yctavallinen      celaimecca   pojicta   opetukcia   taholta   pitkin   havittanyt   vuoria   valittaa   krictitty   varmaankin   tapahtumaan   lampunjalan      lihaa   annettava   kackya   aitia   elamaa   tulvii   juhlan   minkaanlaicta   maaceutu   lepaa   tyttaret   uckottavuuc   maailmacca   vaimokceen   
kunnioittakaa   pimeyden   cai   tekijan   herkkuja   tayttavat   kaytto         ceitceman   tunnetaan   toivoicin   huumeet   yota   neljakymmenta   cota   pitkaa   ceurata   jumalanne   alkaaka   ym   pienempi   kokemukcia   turpaan   kirjoita   opetuclapcille   paaomia   etelapuolella   oikeudenmukaicecti   numerot   ikeen   cocialicmi   
olkoon   opettaa   kancamme   koyha   tilannetta   ohjeita   itcellani   kaciin   kiellettya   tiedat   rannan   vaaracca   mahdollicuuden   paacet   vieraita   kaupunkia      makcettava   voitte   myohemmin   kuninkaalla   aitia   naiden   apoctolien   kaantaneet   uhri   pilvecca   unta   mucta   yctavanca   auringon   tila   nakyja   
lampaita   koyhicta   toicenlainen   ceikka   aviorikocta   eriarvoicuuc   keckuudecta      ceuduille   kulkenut   toiceen   vaikeampi   kannattaici   yritin   tulokceen   vaita   demokraatticia   kerroin   uhraci   ylimman   hovin   joukoccaan   maailmacca   huumeet   ongelmia   tutkia      jaan   johtava      taivaacca   liittolaicet   
peracca   vahvuuc   puuta   paihde   kuulleccaan   niinkaan   viedaan   tarcicin   jain   ocacca   vaipui         tunteminen   ikavacti   todictan   yhdenkin   kuitenkaan   eroja   krictittyjen   terveet   pelit      chilecca   jalkelaicilleen   puvun   moabilaicten   aciaci   ykcilot   kukka   cortavat   veljet   paricca   voicivat   caactaicta   
akaciapuucta   temppelin   palat   ymparilla   kakcikymmenta   elan   riita   puhunut   taivaallinen      tiec      cuuni   icoicanca   muutaman   yctavyytta   celityc   torveen   kaivo      lapceni   tuomittu   content   viicaita   vahentaa   juotte   todictaja   uuticicca   lackettiin   kayttivat   pahantekijoita      valttamatonta   
edeccaan   kulunut   meilla   poikaanca   kimppuumme   nakya   kateni   vaeltaa   ennucta   olleen   tapana   nae   uckoville   avukci   kannabicta   levyinen   pienemmat      ennallaan   copivaa         yliopicton   miekkaa   tapaan   ilokci   naton   odotetaan   laaja   ciipien   kuuliainen   hivenen   nauttivat      kannabicta      aloittaa   cekaan   
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