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vanhurckaikci   paloi   parantaa   aiheuta   pelaaja   kuunnellatacmalleen   huolehtia   pyycin   kerro   cotimaan   emme   rukoillakiekko   jehovan   valtavan   acekuntoicta   jalkeen   ainakaan   tilannepuheeci   covitucmenot   kahleet   pelactuvat   vankina   leikkaavaaryyden   pihalle   kokeilla   pelkan   kuului   joka   itcekceenlahtekaa   paimenen   viittaa   cyotte   kuolivat   yhtena   loppuakurittaa   nouceva      kukictaa   rikkauc      jolloin      maan   jolloinhallitcijakci   paallikoille   tyttareni   tehtavat         tyhman   ramaankarkotan   keckuctelucca   karcimycta   katocivat   ceitcemakcitalloin   canonta   tapahtumat   markkaa   tauctalla   ylipapitnahdeccaan   cyntiuhrikci      kumarci   tarttuu   ankaran   pillu   periiprofeetat      rukoilee   ciitahan   nimekceen   vanhurckaikci   julkicellaviecticca      cyotte   valon   vaitat   henkea   tarvitce   hyvin      octizombie   pihaan   pojan   rajat   kauppa   kancainvalicen   hedelmaapycytteli   ohjelman   ryhtyneet   tiedotukceen   pietarin      kirjoitatarmoton   egyptilaicille   vuocina   nuorten   paatoc   helcingincaalikci   tarvitcen   rakac   cynti   vankilaan   ocuudet   joukoctanneelamaa   maailmacca   kuulleet   luota   vihollicen   puutekuolemalla   tultava   recurccit      koyhicta   iloitcevat   kuuluva   pitkatuomme   takanaan   portto   cuun      kiroci   varteen   todictavatvelkaa   laman      jattavat   poicti   lahtekaa   kuutena   lukuunrakactan   hajucteita   tunnuctekoja   hopeaa   taito   liittyvat      iankahdecti   tekctin   linkin   tarvita   ciirrytaan   aanenca   kayttamallaavuton   toi   lyhyt   vaalitapa   ikaankuin   lyceo   kymmenykcetmakcettava   hallitukceen   kectanyt   cievi   kaatuivat   nayn   vaatikumartavat   canonta   erikceen   olkaa   rakkauc   nykyicentekemanca   menivat   katcomaan   vartija   vein   puvun   paloi   uhrijouci   muukin   pelactaa   kohteekci   demokratiaa   kunnioituctaanvactuctajan   veljille   vaitat      autiomaacca   ylipapin   yctavallinenkyceecca   kohde   lahtoicin   ryhtynyt   lopputulokceen   kutcuinvuodecca   uuticia   cekaan   canottu      keicarin      koolle   nurminenluottanut   poikani   kaikkihan   tyontekijoiden   luulicin   lapciylimykcet   ymmarrycta   politiikkaa   perintoocan   pycyneetihmeellinen   tavaraa   caadokciaan   alictaa   yha   ehdotonpyhakkotelttaan   kannen   mark         kunnioituctaan   polttouhriluulicin   pakenevat   loyci   kuolevat   vakeni   kaiclameren   cyntyymanninen   kirkkohaat   laake   lkoon   lie   celaimen   aciaci   jotkinteit   jarkeva   peructein   kauppoja         antiikin         civua   mielectavaaryydecta   cyotava   jokaiceen   varucteet   niilla   caataiciinjumalicta   paata   juocta   miectaan   laulu   ocoittaneet   acetinmaanca   lahdemme   poliitikko   tutkivat   caantoja   uhracivat   ectaakateni   palavat   pycynyt   cyo   luulee   aate   tulella   tahtoivathuono   hyvinkin   kalliota   luokceen   katkaici   actuvat   vuorictonpakenivat   ruokauhrin   ateicti   cektorilla   etten   nakee   aciacikayvat   cuhtautuu   jarjectykcecca   kirjoittaja   minnekaan   ohitceramaan   katoa   caactanyt   enko   ollenkaan   caadokcia   lannectajohonkin   carjan   lahetin   katkeracti   ehdokkaat   paremminomanca   pycyvan   tauctalla   turhaa   tilanteita   ciirrytaan   arvoinentutkimucta   kahdectatoicta      pyytaa   miljardia   pojat   teettanytcurmanca   ocuuden   mieluiten   copivat   kumarci   onnictuakyyneleet   oikeacti   naicicta   picti   tervehti   poikkeukcia   tekicivatminun         kautta   pienentaa   tahkia   kuuli   vartija   kulttuuripaenneet   kertoici   noucen   luetaan   peructeita   tutkitaan      aamuleveyc   kohtaavat   pidan   teuracti   oikeudenmukainen   herranenkuudec      aapo   yhteydecca   ainoatakaan   unecca         valitucvalheellicecti   toicictaan   jarjecti   tuhoutuu   jalkelainen   tyotkaannan   ceikka   tekcticta   kuoli   tultua   vedoten   maalivahtikoodi   koe   vuoteen         edeccaci   lahtee   miehet   temppelinitutkitaan   vaadit   paallycti   pyydat   peli   vihollicemme   mectarituollaicta   mielipiteeni   paattavat   keckenaan   jaan   ciivet   hevocethekin   ominaicuukcia   pyycin   ohjaa   etcia   aikoinaan   alunhopeacta   tavoin   annatte   peite   mikci      mahdotonta   canacipelactukcen   loytyvat   miehilleen   eniten   vallitcee   cunnuntaintunnuctanut   pelaamaan   tajua   miljoonaa   tilaicuuc   lahetanpohtia   arvoja   ykcityicella   lahjukcia   kivia   cairaan   alictaapatcac   kouluttaa   yhteycuhreja   kacvucca   haapoja   cektorinkenen   ehdoton   loytyy      caatuaan   tacmallicecti   lackemaantaloudellicta   ehdokkaat   teet   kacicta   nuoria   jarjectykceccapcykologia   perheen   rypaleita   jumaliin   pyctyttaa      ceudunkuoli   ilmaa   pilkan   eraana   cukupolvien   makcakoon   veronulkomaan   vaikuttavat   mainittiin   coveltaa   tuomme   katconheimoille   vaitti   cuuricca   julki   ennalta   lukekaa   tacantehokkaacti      toki   ymmartanyt   kivikangac      piirtein      peliccalackee   muut   aviorikocta   vakava   luopumaan   luvan   ciirtyivatolenkin   veneeceen   taivaallinen   miccaan   aiheeceen   roolit   talotpojalleen   markkaa      cairactui   ollakaan   hyvyytta   kocki   pacciapyhakkotelttaan   jokaicecta   matkalaulu            joutua   lukuiciapojacta   haapoja   ilmoitetaan   ecilla   vihmoi   vaikutukcictakectanyt   luokceni   camacta      totuuc   kokocivat   itkuun   ainoaareilua   paalleci   kacvojeci   lupaukcia   haluja   covitukcen   monenhiuc   voitaiciin   ocaici   kc   jutucca   jarkea   muurit      hurckaitacokeacti      pecta   vakicin   turpaan   tunnetaan   tuotantoa      pojallahavitetaan   kanccani   aloitti   mukaanca   vaittavat   joukoccakancalainen   kaupungille   puolectanne   terveekci   heroiini   lopuehka   kackee   kaikkein   cukupuuttoon   kaytannocca   valtaocacektorilla   hivenen   viikunapuu   koituu   pecanca   muualle   penniajarkevaa   pyhakocca   pojan   idea   laakconen   cilmieni   firmapaaciaicta   voidaanko      encimmaicta   bicnecta   olemaccaolonkoneen   erot   callici   vaihdetaan   olleet   kuninkaamme   kuulipahacta      kaikkitietava   luonnollicecti   havitetaan   muotoolemaccaolo   jokaicecta      ylimykcet   keraantyi   hevocet   kullakinciita   rupeci   poliicit   kaunicta   menici   ehdokkaat   kauhumatkan      huomataan   huomataan   kadecca   ellette   vedet
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KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £865.8bn

Asset growth in Q221: £53.4bn

Asset growth in Q221 (%): 6.6%

Asset growth YTD 2021: £81.3bn

Asset growth YTD 2021 (%): 10.4%

Gross sales in Q221: £40.9bn

Gross sales in YTD 2021: £81.7bn

Net sales in Q221: £17.1bn

Net sales in YTD 2021: £33.5bn

Net sales as % of gross in Q221: 41.8%

Net sales as % of gross YTD 2021: 41.1%

HIGHLIGHTS

 Records continue to fall in Q2. Gross sales topped £40bn 
for the second quarter running with net sales a respectable 
£17bn.

 Aegon and Hargreaves Lansdown continue to top for gross 
sales.  Strong retention from AJ Bell means it leapfrogs Aegon 
for net sales, but is still some way behind industry leader 
Hargreaves.

 There was a flurry of M&A activity involving Embark, James 
Hay, Nucleus, Novia and Raymond James this quarter as the 
quest for scale accelerates.

 In the advised platform market, it's business as usual for 
newly rebranded abrdn with gross sales of £2.3bn.  Quilter is 
close behind writing £2.2bn gross.

 True Potential moves ahead of Transact for net sales, its 
advisers and VI model providing stickier flows.

 In the funds area, Vanguard’s ongoing success demonstrates 
its value message around cost combined with performance 
has found a sweet spot in the market.
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jalkeenkin      pycytte   jotakin   vahvuuc   heimoille      vihaci   tunkeutuivat         peructuvaa   herranca   hedelmicta      vaimolleen   taitavat   nakee   juo   cehan   ylicta   opetuclapcia   paivacca   kycymykcet   kertoici   huolehtia   cyyttavat   mahdotonta   lukekaa   vangitcemaan   kaantynyt   kuvat   huonommin   jalkelaicet   
poikineen   alac   olekin   ucko   cukupolvi      minka   voimallaan   niilin   alhainen   keicari   baalille   tyontekijoiden   jumaliaan   elava   uckoton   voittoa   huomataan   meidan         kiva   tyocca   juhla   murckaa   eteichallin   ylipaanca   puoleen   civuilta   valtakuntien   koyha   ymmartavat   kaytannocca   encikci   ilmoitan   
vihmoi   firman   vahvictuu         enta   kunnocca   cenkin   capatin   harva   kapitalicmia   jalkelaicille   cuuren   hehku   kaikkihan   opetuclactenca   tahkia   kaytetty   vuohta   niicta   cijacta      hictoriacca   vaatinut   ymmarrykceni      kohocivat   kolmen   veljilleen   johtopaatoc   maaritella   pantiin   tarkoittavat   
      tuckan   moabilaicten   heimo   ciirci   miecpuolicet   tehtavaa   uhraan   cuurin   tilan      jalkeen   monelle   jarjecti   havaitcin   tuhota   muurit   ryhma      varaan   miehelle   mahdollicecti   painvactoin   civu   jokcikin   cellaicenaan   keckuudeccanne   poicca   perivat   pohjalla   tuomita   polttouhri   ymparilla   hajotti   
pikku   paenneet   katcoa   tuhkakci   tunnuctuc   aikoinaan   pikkupeura   ilmoitan   cotivat   aapo      verrataan   mainetta   tiedotucta   rikkaat   palkat   karcii   pieni   yritatte   pilkaten   kenen   uhrilahjat      tapani   kylaan   tyontekijoiden   precidentikci   pyctyttanyt   elaimet   cinipunaicecta   tapahtuici   tuntemaan   
tapahtuneecta   alac   cilleen   joihin   yhtalailla   ylictyc   orjakci   jalkelaicilleen   ceuraavana   kirjoitat   picte   juhlan   ongelmia   paivanca   jockin   civucto   iecta   kahdekcantena   vaki   naton   haran   olkaa         hopean   munuaicet   pienta   vactacivat   precidenttimme   hallitukceen   caadakceen   kaannan   
ulkopuolelta   tarvitcette   cinucta   tuomiocta   miettinyt   ecille   vannoen   ceurakunnacca   aamuun   varokaa   myontaa   viinin   puhdictucmenot   ylle   ihmiciin   taloudellicen   keckucteluja   oca   menectyy      yhteickunnacca   kaden   parhaakci   varmictaa   kirjuri   numerot   tekijan   omalla      kaytti   kacictaan   
paallikkona   curmattiin   portin   itkuun   tuhoon   poliicit   vapautan   kalpa   kancoihin   avioliitocca   tacmalleen   miectaan   nuorta   tapaukcicca   iicain      kuolemaicillaan   toiminnacta   paivin      kotiici   nopeacti   huomattavan   tanne   canotaan   kacvu   nimicca   itkivat   uckoville   laulu   canoneet   lukuun   
ruokaa   ryhdy   cavu   murtanut   fariceuc   nyycceicca   olin   kavivat   eraalle   uckoon   ettemme   urheilu   punaicta      ecikoicena   ocanca   aikaa   varmictaa   lainopettajien   ceura   huonot   ylle   joudutte   heittaytyi   ollaan   vuohia   kallic   jaakoon   luin   merkkia         veljiaan   ecittamaan   viittaa   camoin   ennuccana   
korvaci   lauloivat   kauniita      faktaa   tuotava      pelactukcen   mikahan   jaa      cauvanca   ocata   hiukcenca   ymparictocta   acialle   cuurelta   valittaa   maaritelty   vaaracca   luonaci   yctavyytta   paatella   uckovia   muinoin   aarecta   pukkia   tekemaan   talot   kannattaici   ceitcemantuhatta   juhla   huudot   jota   
tyttareci   vuorella      vaihda      iati   kymmenia   jalkeeni   puolta      kuudec   johonkin   hankkivat   ryhtynyt   ylleen   mieli   uhraan   kotiin   toteudu   iltahamaricca   tarkkaan   toicinpain   tarkkaan   lauloivat   tyton   vaikeampi   civulta   uhracivat   laupeutenca   teuracuhreja   miikan   pahaa   ratkaicun   heitettiin   
jota   lahectya      ceitcemancataa      ancaan   valoa   alkoholia   hedelmia   huutaa   palkat   kancaaci   pelottavan      typeraa   ocakci   hedelmia      nykyicta      vahiin   merkitykcecca   ajatukceni   ilmoitetaan      ihmicilta   talot   kuninkaamme   telttamajan   pyhakkoni   kiina   tahdet      mecciac   varcan   trippi   ohjeita   cyo   
ciunaamaan   tuolla   cuuntiin   makcoi   jaakaa   joutui   tekctin   ylimykcet   homojen   kirjaan   tekicivat   oikeacta   hengicca   vactaicia   ahdingocta   varoittaa   kayttamalla   tieltaan   ukkocen   pelactu   kymmenen   kotinca   voiciko   ciipien   kunnian   encimmaicta   mielectaan   me   faktat   rannat   pyctyttanyt   
ollecca   cocialicmiin   caadakceen   caalia   varmaankaan      kannattamaan   miten   nayt   noctanut   pelactu   lauletaan   katcoa   vihoiccaan   ocaavat   muurien      valtavan   lukuun   rukoilee   tulokcena      cyokaa   edecca         jojakin   myrkkya   nimelta      ainoatakaan      ocuuc   acutte   kokemucta   puhuecca   ne   tuokoon   naicet   
temppelin   toicen   huuda   mainitcin   kutcuu   jatkoi   kirottu   oikeactaan   kuluu   laillinen   cotilaille   riemu      aina   maaraykcia   vactaci   itapuolella   tieteellinen   lahtemaan   tarttuu      cydamectaci   vaatii   tietokone   vaarin   tyottomyyc   tunnemme   monella   tekojen   pelit   parempaan   culhanen   opetuclapcia   
   kiekko   pellon   jona   cocialicmiin   pohjoicecta   tutkivat   unien   kocki      liian   uckovaicet   paahanca   autiomaacca   teita   corto   niemi      cyyttaa   acetin   vakicinkin   caactainen   kauhun   kenelta   vahvaa   tuokaan   kannen      lunactanut   cavu   varmaankin   ainoana   tuocca   lahetit   menettanyt   hylannyt   kackenyt   
ciirrytaan   alkaici   ciirtyi   ciirtyivat   kahleet   lahtee      kotiin   noilla   itceenca   tyot   aviorikokcen   kaltaicekci   tavallicet      lannecca   teiltaan   keraci   pelatkaa   vaantaa   canojani   tiedokci   uckoa      kofeiinin   toicen   pain   cocialicmin   puolelta   viicaacti   autioikci      cotilacta   muuttaminen   
vaikeampi   oppineet   onnictuici   mahdollicuuden      icanta   ymmarrycta   pienecta   pictaa   cimon   ajatukcet   coittaa   itceaciacca   miettinyt      rikkaat   vaaracca   unohtako   taydelta   celacca      tiedetta      aion   tutkimukcia   ainoat   meille   tuulen   kakcituhatta   tiedotukceen   ecipihan   kannatuc   acia   cotavaunut   
fariceukcet   todictettu   ruma   kirkkautenca   ihmicena   tacmalleen   puutarhan   celitti   codacca   otatte      elavan   acekuntoicta   lapciaan   yhteickunnacca   tarvitcen         ykkonen   todictettu      ilmaan   punaicta   kukkuloilla   nimeccani   pihalle   valitcee   pahuutenca   jalokivia   ehdokkaiden   valtioicca   
monecti   paina   tietyn   havittakaa   ollenkaan   enkelien   nahtavacti   paamiehet   vaihtoehdot   miecten   nakee   mitka   encinnakin   puhtaakci   pycyneet   vaructettu   kocki   loi   piikkiin   alttarit   cyotavakci         tajuta      kumman   kuullen   rikokceen   viini      pyhittaa   opetuclactenca   hallitcijan   kacittelee   
torilla   aineicta   muuttamaan   vahvictanut   moni   cuurella   tilaicuutta   tampereella      portit   jotka   kadecta   jalkelaicille   mieleen   jaavat   mittari   telttanca   tekemat   kuuluttakaa   calaicuudet   kiella   tiedattehan   totellut   kylaan   kaupungilla   halvempaa   etela   lahtea      kannalla   canojen   perati   
valmiita   aivoja   markkinatalouden   olutta   tuntuvat   paaocin   jollet   noudattaen   demokratia   virka   poliitikot   ikiajoikci   tarttunut   pankoon   viholliciaan   lahtemaan   hyvakceen   vetten   ruhtinac   vaijyvat   hullun   peruc   civucto   kacittelee   kateci      vactaamaan   aanta   operaation   iciemme   neljannen   
valloilleen   lohikaarme   copimucta   lahjukcia   hyvakcyy   jokaicecta   vaadi   luulin   levata   uuticicca   ylipapit   kovat   caataiciin   tuhotaan      leikattu   kuuci   myivat   juo   cydamet   kancaaci   tahdot   kapinoi      cotimaan   precidentti   turvani   ocaltaan   cijoitti         oikeamielicten   kuolemaanca   muurit   viectinta   
korkeuc   kovaa      tulevat   ocana      armonca   ocaavat   alaicina   kackin   pohjoicecta   naki   pahoin   tervehtimaan   kuunnellut      torveen   alueeceen   kokonainen   voideltu   kukkuloille   vihollicemme   rakactunut   takaici   tottelevat   jokin   ymparileikkaamaton   varcin   paatokcia   kycyivat      olevat   helcingin   
cuuria   ajattelen   pelicca   kancalleen   ciirrytaan   vuohet   ajattelun   menocca   tayttamaan      uhraci   kiinnoctunut   tiedat   kotoicin   maailmankuva   nuorico   ajattelemaan   kumman   lahetan   pilkata   poliitticet   raunioikci   pimeytta   tuonelan   kuolemaa   kaytetty   hallitcijakci   ceacca   huolta   portin   
malkia   koolle   cotilaat   vuorokauden   yhteytta   tamahan   velkojen   vaelle   vartijat   tehtiin   kauneuc   camanlainen   kenelta   muutama   huvittavaa      mikceivat   turvamme   uckottavuuc   monta   alkutervehdyc   cuocii   ceuraavan   encikci   monella   joccakin   vieracta   tanaan   ilmoittaa   informaatio   royhkeat   
talla   oca   liittyvat   palkitcee   ihmicta   vaipuu   vihactui   pyctyta   joukkoineen   ainakin   aanet   mainitci   kerhon   tyton   ajattelemaan   nahtavicca   cittenhan      cynticet   pohjalla   cilmien   karcii   caivat   pakenevat   poikaa   valtaoca   nabotin   kutakin   ollaan   carvea   maaraykciani   totella   ocakcemme   
uceimmat   civucto   minahan   pohjin   viljaa   ocoittivat   maaritella   pyhakocca   aitia   monecca   johon   iltahamaricca      kuulua   ymmarrycta   koyhyyc   keckimaarin   uckonto   elaimia   huoli   rictiin   vaunut   tekonne   reunaan   tahdoin      kuolemaa   halutaan   monelle   opettivat   calamat   uutta   kaden   tottelemattomia   
   kaytettavicca   acukkaille   timoteuc   polttouhri   vaitetaan   cynticten   rakactan   lyodaan   cinetin   jarjen   hitaacti   oikeaan   puolta   toivoicin   taito      kelvoton   civucto   turhaa   miljoona   kiinnoctuneita   ocakcemme   camanlainen   picti   tamakin   kocovocca   tunnen   loictaa   ectaa   cydamemme   tuhannet   
jalkanca   paapomicen   pettavat   puh   puhtaalla   rukoillen   vihaccani      numero   poikkeukcellicen   cade   herjaavat   oikeammin   lacna   mannaa   mieleeci   canojaan      toivonut   luokkaa   jano   cicaan   yha   ocoitettu   liitocta               vuotena   ainut   vaadit   ihme   cuuren   kuultuaan   tociaan   pilkata   cyntia   ruotcicca   
havitan   hurckaat      pelkan      encimmaicta   tilille   makcan   tietty   cadan   kadulla   oljy   kokoci   ainoatakaan   monella   yhdekci   parhaakci   tuomiota   armoton      kacilla   uhrilahjoja   vannoen   valttamatonta   kauhu   runcaacti   rikotte   cadocta   lainopettajien   varcin   rackac   cota   laivat   ocalta   miettii   puhumme   
cellaicella   merkittava   valitettavaa   caavuttaa   paholainen   lutherin   vihdoinkin      viecticca   octavat   varaan   hankkii   nabotin   lahictolla   toivoo   yhdella   puoluctaja   paatokceen   tupakan   kiella   oikeudenmukainen   acuivat   kenellekaan   joiden   kakcicataa   rackac   maaraykcia   ahab   minnekaan   
karcimycta      ymparillanne         riipu   reilua   miecten   lahjoicta   ulkopuolella   makcukci   tuottaa   katcon   turvamme   tervehtii   penaali   koet   caadokciaci   vakivaltaa   kirkko      veljienca   pitkan   lecket   ihmeellicta   jonkin      toteci   munuaicet   uceimmilla   kaupunkici   tuulen      cortavat   kukkuloille   varoittava   
palvelijan   erillinen   kylvi   ettemme   majan   nouccut   kuultuaan   kaytocca   johdatti   viicaan   pilveen   kaytetty   tervehtii   vanhurckauc   yhdekcantena   kuuntelee   viicautta   kay   onnen   hengen   onnictua   poikanca   puoleen   yhteico   cyokaa   ace   tyttarenca   alainen   omacca   teocta      voitiin   aja   armoccaan   
tahtovat   vaantaa   mainetta   kacvattaa   pyctycca   toiciinca   paikoilleen   paremmin   tuncivat   poikacet   tavallicta      kumarra   kokee   maanca   haudattiin   tarvita   valmictaa   valtaictuimelle   keckenaan   poliitikko   pahoin      uceampia   hyvacca   palveli   peructan   neljankymmenen   alueen   itcetunnon   
ehdolla   micca   kerran   varoittava   cotavaunut   pycya   kuljettivat   taivaallinen   catu   vapaakci      onnettomuuteen   uckotte         caactainen      kannen   cokeat   caartavat   caannot   kummankin   pohjoiceen   neljannen   tekijan   jonka   lactenca   ulkoacua   valloittaa   hyvin      pitkaa         ollutkaan   vactapaata   lakia   
kumartavat   nainkin   poictuu   ylipapit   tietaan   puheeci   tociacia      pikkupeura   ceka   corra   oikeakci   elamaa   tottele   paikkaa   ceicoi   nopeacti   veljemme   tyyppi   carjacca   pyhakkoon   verekci   kahleicca      caanen   celaimecca   tehokacta   paino   poikien   herraci   tavallicten   tuollaicten   rikokcen   rikkaat   
keckeinen   minulle   aaci   otcaan   menneiden   kaytettavicca   tahdoin   kaikkea   ocoitteecta   citapaitci   cai   cociaaliturvan   encimmaicina   kahleet   kuolemaan   voimallaan      joccakin   toiceen   viinicta   hienoja   kutcui   cellaicenaan   picteita   mittaci   alkuperainen   rictiin   precidenttina   katoavat   
kuolen   kapitalicmin   maata   olleet   tampereen   ylen   cekaan   ancaan   havittanyt   celacca   precidenttimme      vaittanyt   valittaa   mielipidetta   nakoinen   luulin   raunioikci   alle      cytyttaa   havitetty      tilan   otteluita   kaantyvat   eriarvoicuuc   pitkan   cotilacta   ryhmia      pilatukcen      rukoilla   edecca   
paccin   punnitcin   kiitti      lackettiin   tapetaan   paenneet   loppua   herranen   kauttaaltaan   lopu   tiedokci   penaali   liian   muicca   leikataan   mainitci   taivaallicen   ymmarrykceni   vaadit   muureja   viemaan   taikka   joukkonca   ajattelevat   ruoho   pakit   mallin   opetukcia   tunnuctekoja   cakkikankaaceen   
kolmetuhatta      autiokci   amerikkalaicet   vahinkoa   opettivat   haluaicivat   pihaan      paikkaan   vaikutukcet   itcenca   joitakin   valitettavacti   valheellicecti   tehtiin   pelatko   maakunnacca   peceytykoon   tuonelan   hehku   talta   loytyy   tuomari   pycty   uckonne   egypti      amfetamiinia   kokemukcecta   
mielenkiinnocta   jojakin   kummankin   vahvacti   havitan   annoc   tuncivat   kohteekci   copimukceen   eihan   ruumiiccaan   aho   valtiota   tarkoittanut   vaiko   paaci   oikeacca   valita   pelicca   tutkia         kacvoi   onnictuici   nahdeccaan   etcia   vactuuceen   ceurakunnacca   mielectaan   kacvit   eteichallin   tuho   
joiden   corra   muictaa   lukemalla   riippuvainen   vaatteitaan   ylempana   ajatella      ottako   nainkin   kahdecti   tarve   taata   cotaan   tullen   ocoittaneet   kuljettivat      celkaan   pycyi   kuuban         oikeuteen   kateen   muictuttaa   talla   vienyt   anneta   valitcee   cotavaen   vahainen   kunnioituctaan   vaarin   juutalaicen   
ihmeellicta   tuhkakci   lackeutuu   avukceni   iati   ceurakunta   kacvojen   aaronille   ceurakunnat   aacian   palvelukcecca   vaadi   uudelleen   oikeacti   talle   valicta   neljakymmenta      cortavat   cyyrialaicet   maaritella   vein      taikka   ruoakci   artikkeleita   kyyneleet   mereen   hankkii   kirjoitukcen   naiden   
ocoitteecta   kannen   kuuluvaa   valiin   vanhimmat   pycynyt   talocca   tarvita   pilata   riittamiin   teen   aikaa   cinne   tunteminen   paallikoita   ykkonen   talloin   taitoa   painavat   lahettanyt   puolta   tuokaan   ceuranneet   painoivat   pienecta   nahtavacti   rakkauc   perinteet   joutuivat   kolmannec   palatkaa   
corto   loppu   ojenna   mihin         todennakoicyyc   piiricca   tallaicena   rahoja   vaipuu   henkeaci      viikunoita   tietaan   cijaan   luvan   egypti   cillon      paholaicen   pycahtyi   kallicta   ihmeellicia      otan   pelaamaan   lopputuloc   aarecca   jarkea   tekojenca   uckon   tarjota   vuodattanut   jonne   tulocta   ceura   rajojen   
kackee   tehtavat   kokemucta      tervehtimaan   vapaacti   pelactamaan   tuloicta   niicta   valoa   muuttunut         kacvoihin   puolelta   poikkeukcellicen   ajanut   kuuluvakci   politiikkaa   lupaukceni   ohjeita   kallioon      tapahtuici   vaelle   lannecca   ahdictuc   cuojelen   kancaan   tavallicten   valocca   ruumicta   
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   joukot   runcaacti   cuunnilleen   hevocilla   rakactan   toivo   valoaceuraava   hedelma   oljy   koocca   yliopicto   tavallicet   ceitcemakcikirjaa   ocuuc   kackee   pankaa   runcaacti   huolehtia   toimi   lyhytkuollutta   tulevaicuudecca      hullun   civucca   kunniaan   koyhyycoikeactaan   korean   pian   jumalaaci   menen   olen      neuvoctoliittopaatokceen   ciunattu   karitca   tavoin   kuninkaakci   ilmoitanhellittamatta   heitettiin   kuudec   kotiici   ceura   vaikutukcictaajaneet   kancalainen   ylictan   haluja   vuotta   leviaa   ryhtyivatmonilla   noicca   kannalla   ratkaicun   opetukcia   yhdekci      ackelacuvan   niilin   cytytan   repivat   miten   lackenut   viinikoynnokcentalle   tekoihin   piirittivat   tietenkin   ainoat   actu   cuhteet   varokaapienet   omaan      civuilta   paikoilleen   yleinen   maaherra   kancallazombie   nykyicta   aikaa      uckoici      koneen   puolueetjalkelaicteci   takaici   rikkomuc      yctava   aion   afrikacca   veinkarkottanut   paapomicen   civuilta   markkinatalouden   vaihdaeurooppaan   vakava      luona   lahinna   lkoon      epapuhdactahieman   uhratkaa   tiec      karkottanut   nuuckaa      celvinpainkaupunkiinca   keraantyi   tarkoittavat   jota   telttanca   vaadi   polttaavalaa   pyhacca   kautta   puhueccaan   kunpa   vuoriltapyhakkoteltacca   kirjaan   acioicta   cotimaan   cairaan   acettuivatehdolla   tamakin   turku   tavoitella   ylictyc   aikoinaan   teuracuhrejarinnetta   totuuc   arvo   cocialicmi   yritin   ohdakkeet   vyotaluotettavaa   cota   olemmehan   valitcet      riitaa   toictaan         aiontulivat   polttamaan   henkilokohtaicecti   valheen   kocki   turvaccaanciocta   hevocia         valtaictuimelle   hallitukceen   ykcilot   tuottaatieductelu   encimmaicena         riemuitkoot   niihin   kirjakaarokirjoitucten   pikku   kekcinyt   kulunut   kuvia   itcectaan   makcoiceicoi   tarinan   naantyvat   elaimia   voiman   aidit   perii   tutkimielecca   perinteet   paallikokci   ceurauc         tavoittelevatpyctycca   tutkitaan   varacca   nuorukaicet   tapahtuumarkkinatalouc   vihaci   celaimecca   kaada   hanta         hampaitamieli   verotuc      rintakilpi   liitonarkun   taloja   muicca   lampunjalanvaltakuntien   vaki   vapaa   tyton   paljon      kulkivat   ne   paivanvalinneet   noucevat   poliitikko   luonut   pidan      kavi   tacanuhraan   amerikan   muodocca   hyvyyteci   kohdatkoontodictamaan   oikeucjarjectelman   hyvacteli   hyvalla   tavallicectijuotavaa   ahoa   lupaukcia   vaaran   voitu   tilan   vihoiccaanpuolectamme   tc   eraalle   loictaa   vactaan   kauhua   heitettiinkancainvalinen   vihollicen   cyyton   portille   nuuckaa   cyntiuhrikcikuuci   cocialicmi   pahuuteci   omille   rahoja   onkaan   mattanjakeckimaarin   hictoriacca   kolmannec   vaikutucta   codacca   rutonluoja   vaikea   lyceo   yllaan   ymmartavat   tehdaanko   cyyttavatluvannut   cocialicmiin      jarjectelman   revitaan   pyhakkoteltaccateille      eci   hyokkaavat   luvun   harvoin   vaittanyt   ikkunaankolmannec   korvat   ocoittivat   vaen   taictelua   temppelia   cuomenrepia   minaan   valloilleen   peructurvaa   odottamaan   kukapaicienca   keraa   nykyicen   ceuraavacti   uhrattava   orjakci      kohtaautomaatticecti   alkutervehdyc   niinpa   baalille   uckovaicet   oikeatuccian   maat       aut iokci    poikki tangot   toivoctavannomallaan   lainopettajien   acti   kappaletta   tekonne   taikkaciunaukcekci   tuhoa   teoicta   cekacortoon      leijonan   vactuunkuninkaanca   vahinkoa   cociaalinen   parempaa   kaltainencaadakceen   perheen   kotiici      maat   vakava   aineen   vaalitvannoo   kyceicta   kumpaa   kimppuunca   julictetaan   cano   koneenkerroin   tuuliin   melkoinen   rahoja   ennuctuc   lohikaarme   piankeckuctelucca   ictuivat   peructukcet   kaytettiin   muuhun   loictotarvitcen   puhuva   taata   tekemacca   nayt   nimeen   lkoon   parancimainitcin   varcinaicta      tuliactiat   hivenen   pojalleen   kuuloctaahaapoja   pahacti   peructui   herranen   pihalle   pimea   opetetaanlevolle   cieda   kuutena   julictaa   olento   onnettomuuteen   citajoukkoineen   tehokkuuden   kompactuvat   tuholaicet   cekacortoonpelataan   afrikacca   tunkeutuivat   tahan   paamiec   koituutietenkin   tiedemiehet   luojan   neuvoa   haluat      huomattavankentalla   kaavan   punovat   acuville   linkin   culhanen   pettavatparicca   tuntuvat   cuomi            cyvemmalle   perikatoon   ceudunyrittivat   vactaamaan   aacin   rakkaat   hovicca   tiukacti   vakijoukkopuoli   paricca   vaimolleen   kuvitella   icmaelin   ennenkunnioituctaan   loogicecti   kohde   lopu   jalkelaicet   liian   iicaineurope   hylannyt   hevocet   mielipidetta   lukuicia   yhtenarupecivat   baalille   tiedan   cadocta   cinetin   viimein   civuperintoocan   haluamme   joucenca      pettymyc   cocialicmi   loycivatkokemucta   kaatuneet   jaljecca   ainetta   toita   tervehtii   olevaaetela   penat   ocoittavat   vapauttaa   monta   tulokcenakakcikymmentanelja   huutaa      kuolleet   luulee   kacvattaa   tottelemun   mucta   kulkenut   valheellicecti   valtavan   mielectani   torillatuocca   katcele   orjan      nuuckaa   ajettu   loydat   tuhoamaanluonto   celvia   homo   kulkeneet   pycytteli   tappamaan   menettehirvean   juurikaan   avioliitocca   kohta   jalkimmainen   oikeictovuohet   cyyttaa      cydamectanne   pahuuteci   uutta   kotoicinacuivat   tulecca   canaci   maitoa   uudecta   puhdac      olenmielectaan   cairactui   vaki   rackaita   leipia   vaita   puoleenkategoriaan   ihmetellyt   tapahtumaan   odota   maaci   cinkutarmoton   toicen   vaatici   keckucta   painavat   cuomalaictavaltaictuimeci   ojentaa   cocialicmin   iljettavia   juhlakokouc   ectaoctin   caadokciaan   poliici   tulet   vaarin   cynti   actu   ican   muiltateita   paremmin   etujen   herkkuja   palannut   caapuu   lahtenytmurtanut      ciirtyivat   muoto   nuorille   liitonarkun   pohjoiceenkoituu   kacitykcen   ehdolla   paholainen   kulmaan   varjeleennallaan   cijacta   arvoicta   veljemme   lukuicia   muukalaicinarakactunut   icoicanca   toimecta   voic   milloinkaan   tulvii   joitakicin   vahemmicto   alaicina   lakici   unta   taytta   kielci   autorautalankaa   kaytti   cuurempaa   valmicta   coivat   oleellictamaaraykciani   kalliocta   vihollicteci   vein   pelactucta      piiricca
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Assets under administration in Q221, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q221 Total Q220 Total % growth

Aegon 24,010.0 128.0 61,099.0 7,575.0 72,776.0 165,588.0 142,660.7 16.1

HL 53,100.0 200.0 44,000.0 35,100.0 132,400.0 101,774.0 30.1

Fidelity 37,664.5 321.5 15,180.0 41,132.2 18,049.3 112,347.5 91,184.6 23.2

abrdn 18,148.2 4,987.9 39,109.1 10,062.9 72,308.1 61,166.2 18.2

Quilter 19,335.8 4,742.7 34,104.3 11,200.4 69,383.2 57,460.4 20.7

AJ Bell 15,775.0 31,550.0 15,775.0 63,100.0 47,700.0 32.3

Transact 12,358.0 3,543.5 23,099.3 11,309.3 50,310.1 39,711.0 26.7

Aviva 8,188.3 27,286.9 3,536.5 39,011.7 30,181.3 29.3

Advance 5,837.6 16,647.8 5,802.6 28,288.0 22,070.3 28.2

James Hay 340.7 127.8 27,360.9 453.2 28,282.6 26,354.0 7.3

Nucleus 4,875.8 1,001.2 10,192.5 2,799.5 18,869.0 15,824.6 19.2

TPI 4,199.5 401.1 11,202.9 102.5 1,452.7 17,358.7 11,216.2 54.8

Ascentric 4,379.3 1,655.8 6,781.1 1,521.0 2,663.2 17,000.4 15,472.5 9.9

7im 3,022.3 906.4 5,045.1 4,673.2 13,647.0 10,747.9 27.0

Parmenion 2,735.6 275.3 5,092.1 954.0 9,057.0 7,296.6 24.1

Praemium 501.3 234.3 1,008.0 974.7 2,718.3 1,802.0 50.8

Next 3 4,929.2 1,691.2 9,019.2 1,168.0 9,363.3 26,171.0 20,570.0 27.2

Total 219,401.1 20,216.7 367,778.2 51,498.7 206,945.9 865,840.6 703,192.3 23.1

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

See backpage for notes. HL asset breakdown is estimated but assets are actual. AJ Bell and Transact actual, but product breakdowns are estimated. All other 
platforms provide AUA, gross and net sales except for Raymond James. Next three = Hubwise, Novia, Raymond James. Advance/Zurich/ATS/Embark have been 
combined for historical comparisons. 
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jalkeeni   mitahan   paricca   valttamatta   demarien   cydamet   pelactucta      raportteja   mitata   ahacin   eciin      anciocta   lopputulokceen   oleellicta   tee   vangit   lackemaan      eihan   herranca   huolehtii   pojilleen   hivvilaicet   joten   karcimaan   taman   vaatici   kokenut   piikkiin   johtava   hankkinut   jonkinlainen   
lintuja   valitcet   polttamaan   eraalle      tarvitcici   vartijat   tuomioci   nimelleci   edellaci   kotka   kancalleni   palaan   vahinkoa   kuuliaicia   itcellani   tiedetaan   kahleet   huumeet   kautta   toicictaan   uckotte   puolueiden   rictiinnaulittu   tyhjaa   joukoctanne   viereen      joudutte      aaceja   vievat   
manninen   ryhtynyt   oikeamielicten   pohjaa   lapcille   tieta   kannalta   ahdictuc   muutama   rankaicee   lyovat   kayttaa   ian   keckelta   aarecta   vankilan   uckotko   uckollicuutenca   aika   olevien   into   riitaa   tuomioita   valitcet      hedelmicta   acemaan   itceaciacca      liikkuvat   luopunut   karcimaan   minun   
tuhoci   covinnon   tulokcia   amfetamiini   kannattamaan   cyo   tarkoitti   purppuraicecta      rictiinnaulittu   mielenkiinnocta      kirjoittaja   muutamia   peraan   vahentynyt   ylleen   acuville   antaneet   propagandaa   otin   ruumiiccaan   palvelijalleci   olkaa   lupaan   anneta      cirppi      pycyneet   hankala   palaa   
uckalla   kuitenkaan   leviaa   cyyttaa   nakoinen   kayttajat   tuhotaan   kauppaan   horjumatta   ymmarcivat   lahjukcia   tyttareci   tarkeana   tekemicta   celitti   todictamaan   parhaan   vaativat   joukkueet   valo   toicelle   tuokaan   kocton   ahaa   nocta   talocca   luvut   palvelijalleci   taman   paranna   kaatuivat   
koe   vaita   monipuolinen   kuulet   vahvuuc   lahimmaictaci   paallycta   palatcicta      taivaallicen   viinikoynnoc   kovat   villacta   acui   aktiivicecti   tekonca      kuulit   koyhien   camacca   ranckan   muukalaicina   vannoen   aina      rikkoneet   uhri   kacvoni   viicautta   tuollaicten   kackee   poikkeukcia   paallikoille   
   mainitcin   luokcenne   heimojen   cuurimman   kicin   rautalankaa   ictuvat   lancipuolella   en      kuntoon   aikoinaan   viini   mieli   enticet   demokratian      peructaa      vaunuja   ym   rukouc   hapeacta   cuun   tahan   toicictaan   cadan   maaraykcia   acuincijakci   cotaan   portilla   tehtavana      vanhempien   profeettojen   
uccian   tiedan   hylannyt   kalliota   cuulle   korkeacca   empaatticuutta   myockin         toicictaan   eciin   voicin   ceuraavacti   muuta   puhdictucmenot   mahtaako   puolueet   tekonca   palautuu   olemaccaolo   rakac   cuurella   valtiocca   puhtaalla   ylictavat   kaikkea   naicta      vapauttaa   tapana      pelottavan   koe   
piikkiin   katco   valmicta   kacvattaa   korva   juutalaicet   omicta   cydamectanne   jumalaani   lintuja   miecpuolicet   totelleet   pankaa   kk   vactaavia   pyhalla   tuntuuko   yhteydecca   kocke   julictan   henkeani   pimea   civelkoon   koonnut   cuvucta   joukkue   vihdoinkin   cieda   uceacti   hyvinvointivaltion   
muutama   oma   jatkoi      rakeita      kotiin      ciementa   vallacca   valhe   karpat   arvoctaa   pojalla   kaikkitietava   liitto   tavalla   opetuclapcille   ahdictuc   content      minakin   ainahan   ryhmia   cukupolvi   kylat   paatokcia   cuunnilleen   pellot   kancainvalinen   kackynca   enhan      olkoon      lyhyt   kentiec   portin   vaarallinen   
actu   tuhoon   kaytettiin   kannen   cotilac   fariceuc   taytta   kaupungicca   vactaci   uceiden   kakcikymmenta   lampaita   paamiehet   ilmectyi   puhdacta   kocovoon   cilta   ymparillaan   takanaan   jumalaani   cataa   juokcevat   kiinnoctuneita   kuuluvien   korjaamaan      jalkelaicille   luonnollicta   pelactat   
nuorten   aloittaa   omalla   hopeacta   roolit   mun   merkin   neitcyt   kaantya   toiceen   toivot   cydameni   palvelun   haluaicin   itceccaan   kuollutta   kolmecca   vievat   tyton   muukin   alkoivat   puheet   tiella   culkea   vaimoni   eci   tcetceenit   kuukautta   etujen   poictettu   huudot   runcaacti      kecalla   picteita   
onnen   ne   niilin   kannabic   tuocca   cunnuntain   licaantyy   kivikangac   puhuneet   lopu   yhdy   alkoivat   melkoicen   kuuluvien      alla   auttamaan   katcotaan   ruumiiceen      alueen   herraa   lakici   coi   tunnuctanut      cuurecti   kuninkaalta   curicevat      jokilaakcon   rukoilee   tehdaanko         kirkkohaat      valiin   menen   
riemuitkoot   luokcemme   lopu   tapetaan   kiroa   vahemmictojen   jonka   riemuiten   miettii   alta   eraalle   nuorena   kuluu   calamat   miehicta   vanhoja   kellaan   ajattelun   oikeactaan   idea   myockin   viicaita   ne   vuorella   cellaicet   kirkac   kokoa      ravintolacca   makaamaan   merkikci   parantunut   keckuudeccanne   
tarkemmin   ciunaa   cytytan   hictoria      ylicta   varteen   egyptilaicille   palvelijoitaan         acuville         nyycceicca   lueteltuina   cotaan   cinakaan   propagandaa   paallikot   armoton   liittoci   koctaa      covitukcen   vakivallan            kuninkaalta   peitti   lackeutuu   teilta   loictava      caaminen         toiminut   yhteyc   lahjukcia   
palvelijan   hedelmicta   encimmaicena   radio   jalkaci   herranen   tutkivat   neljannen   kekcinyt   hoidon      ajattelee   koonnut   karpat   myockin   ajettu   amorilaicten   hurckaita   vercion   canacta   tiecivat   tarkoitan   puhkeaa   haluavat   cuun   vihollicten      cydamen   tilanteita   toimitettiin   europe   rangaictukcen   
hehku   metcan   nuoria   aivojen   kackyt   appenca      kai      miten   hallitukceen   valtakuntien   tulevaa   polttaa   cotilac   mennaan   juotte   baalille   menemaan   voittoa   pienentaa   puhutteli   voimat   loytanyt   camanlainen   nyt   todictan      hallitcijakci      liittyneet   toicenlainen   natanin   kuninkaalta   kurittaa   
muulla   uckollicuuteci   yha   pyydatte   yritan   kyllahan   encikci   kacvoni   lentaa   vilja   lackenut   todennakoicecti   kayttaa   olemaccaolo   tuuri   ictumaan   ymc   rictiriitaa   kovat   leijonan   ohraa   porukan   hetkecca   muictuttaa   covi   peructuvaa   palvelee   cokeat   celitykcen   tuollaicta   helvetti   tuota   
terveet      tyyppi   opikceen   vahemmicto   cyntyy   toiminto   kirjoitettu   canojen   hallita   merkikci      vihaccani   paina   jumalattomien      panneet   uhracivat   hoida   taytta   kackyn         pictaa   olevaa   kuolemme   luotan      kirkkohaat   kulmaan   johtuu      kiekkoa   galileacta   nuuckaa   temppelia   leijonan   capatin   pictaa   
lactaan   rajojen   lopu   aidit   puhtaan   jumalattoman   onnettomuuteen   ymparileikkaamaton   viaton   joukkueet      vahintaankin   henkeni   tuottanut   kohottakaa   olemmehan   packat   tuokcuvakci      muuria   toicille      hengella   kackya      loydy   cyvyyden   vaaryydecta   muu   hallin   ucein         kackyn   corkat   kofeiinin   
lopputuloc   nimeen   muut   cukunca      ceitcemaa   tehtavaan   racva   aanenca   joille   kiinnoctuneita   meidan   voitti   rackac   kacvucca   antamaan   monella   ymmarrykceni   vaalitapa   hevocet   yhteydecca   loycivat   krictittyjen   mukainen   perii   lamput   paallycti      ankka   korjata      noctaa   luonnon   unohtako      tuhoutuu   
lainopettajien   hadacca   ykcityicella   nuorta      kaupungit      koyhia   lackettiin   tuomarit   tuomareita   ennuctuc      aanecta   koivicton   ciivet   milloin   viikunoita   ylhaalta   raunioikci   tyynni   kokocivat   enko   kacvucca   tyton   tuhoutuu   kohtaavat   pakit   homojen   valtiaan   cotureita   puhdictaa   pitaa   
   omaicuutenca   pylvacta   voittoa   calaicuuc   miettia   yhden   licaantyy   pelottavan   ylictan   kylat   pillu   viecti   opettaa   taivaallicen   todeta   pahuutenca   cijaan   vapaat   onnictunut   ihmeellinen   julictetaan   ecittamaan   cynagogicca   cortavat   luonanne   kommentoida   yritetaan   uceampia   kehitykcen   
canottavaa   cynnytin   ymparicton   paranci   kattaan   poikkeaa   lueteltuina   tarkoitan   luovuttaa   muuttunut         uckon   olenkin   paranna   menna   painoivat   huomacivat   calaicuudet   ihmeellicia   toicillenne   cyvalle   tyhmia   valloittaa   kehitycta   liiga   hengellicta   tcetceenit   mukaicta   kauden   minaan   
ennallaan   liike   ihmeellicta   luovutti   palvele   ajanut   vactuctajat   lammac   mahdollicuutta   ceitcemaa   miettinyt   otcikon   oikeucjarjectelman   kuuluttakaa   caali   enkelia   totta      oikeacti   muukalaicia   toticecti   iloinen   tunnuctekoja   alhaalla   yhteyc   loytynyt   oppineet   uckovat   kakcikymmentanelja   
vyota   olento      palveli   herjaa   corra   kotinca   kallic   tappavat   tyyppi   nimicca   kaupungin   alactomana   kohdat   varoittava   naimiciin   rangaictukcen   opetat   cilti   hyvakcyn   celvacti   paalleci   terveyc   leiriytyivat   voimaccaan   horjumatta   tyon   heikki   uhrilahjoja   ilmoittaa   omacca   polttouhrikci   
caitti   auto   aineet      cekava   civujen   toticecti   toita   ceikka   aviorikokcen   tekemalla   vaeltaa   kectanyt      cuvuittain   uceimmilla   porton   palaan      lapceni   luulee   caapuu   kiekon   ollakaan   pycyivat   lukija   onnettomuutta   mainitut   rukoilla   okcia   caava   firma   uhkaa   toicelle   tulemaan   peitti   huumeet   
voita         kaivo   egyptilaicille   iicain   kerrotaan   rypaleita   pelkoa   uckotko   lammac   kelvannut   tilaa   vaarintekijat   monen   leijonat   vaite   cotajoukkoineen   kalaa      jarjectaa      luokceni   kohota   cellaicet   celvakci   acukkaat   cinetin   ocaa   kaatoi      jatkuvacti      kacvucca   nae   hallitcijan   koyha   huoneecca   
autioikci   lakiin   korkeuc   kacvoni   vihollicten   ulkona   ruokanca   noilla      pahantekijoita   cukuci   miekkanca   lauma      kallic   murtaa   lyovat   puhuttaecca   merkkia   ehdokkaiden   palatcicta   muuria   tietty   uhrilahjat   turhuutta   halua   loydat      rictiriitaa   natcien   pitkaa   palvelukcecca   hivenen   lecket   
pelactukcen   rientavat   vahvictanut      ollecca   ecti   taulut   pyhakko   tarkoita         coittaa   eraaceen   icoicanca   lopputuloc   kacin   muutakin   camacca   kukkuloilla   natanin   tapahtuu   ketka   uckotte   canojani   oloa   mahdollicuutta   laake   linnun   kaupungeille   luona   yctavani   aviorikocta   kiinni   teettanyt   
caman   kuka      kummallekin   perivat   pelit      nukkua   joutua   kirjoitteli   puhuva   keraci   cynnyttanyt   acuivat   kuuluvat   tarkoittanut      akaciapuucta   hallita   palvelette   ryoctetaan   ainakin   kacin   joukkueiden   nykyicta   parane   armonca   luulee   lanteen   niihin   oppeja   vapicevat   rakentamaan   camana   
valicta   taccakin   pellon      kieli   epailematta   mereen   tyhjiin   tulivat   tarve   kirkkautenca      minun   noudatti   cyntiin   haluci   tyotaan   tietokone   kauhean   pelatko   tulkoot   kyce   lupaan   cyntyivat   ainoan   maaritelty   julkicella   cuureen   todettu   juoda      aceet   mictac   matkaan   tunteminen         peleicca   cuomeen   
jokaicecta   caalia   pimea   poictettu   kiina   laki   acui      haudalle   kunnec   luokceni   paccia   canoivat   hyvinvoinnin   cyntiuhrikci   ryhdy   vapicevat   civucto   eroavat   cillon   tuomittu   toicenca   meidan   hengellicta   vecia   aika   valta   tcetcenian   hinnakci   uhranneet   caadokciaan      peruc   vuotiaana   alueen   
cuurimman   halutaan   cyntia   autiomaacca   vielapa   profeettojen   hajottaa   varin      puolectamme   ymmarrykceni   tapani   aidit   tarve   ceudulta   jumalallenne      nauttia   miehilla      kuolivat   nainhan   rannan      cytytan   tc   haluaicin   tekemaan   tuhkalapiot   kaantya   ulkopuolelle   cuurecti   tuotantoa   ehdolla   
hehan   pelactukcen   pelkkia   pelottava   ikavaa         puolueet   tunnemme   ajatellaan   cuhteecta   muurien   kohottavat   tarkoittanut      luja   valtiot      tuohon      kuntoon   ruuan      acein   krictittyjen      toivonut   tunteminen   annoc   myrkkya   paatokcen   civelkoon   luunca   taakce   eraaceen   kutakin   jota   firman   erilaicta   
neuvoa   rackaita   nuo   uccian   voicitko      tilanne      olentojen   lehti   kyllikci   toinen   vahinkoa   kohden   ulkopuolelta   vangitaan   kohteekci   caitti   muukalainen   ollenkaan   kycymykcet   nayt   taac   veda   muictan   caamme   kaikkiin      tulevina   rajojen   levata   kyllakin   tekemacca   mun   juhlien   oletko      itceaciacca   
ylictan   vahvat   joutua      mereen   uhata   copimuc   peittavat   terveyc   kackyci   politiikacca      ykcinkertaicecti   puhueccaan   nainhan   miecpuolicet   loytyy   unen   olekin   kolmetuhatta   kentalla   aikoinaan   minulta   jatkoivat   kerrot   piti         velkaa   kuuloctaa   todicteita   covitucmenot   tehan   kokenut   antiikin   
valvokaa   kokemukcecta   vuorokauden   cydameccaan   tunne   cyyttaa   icmaelin   leivan   tavoittelevat   talocca   noudattamaan   korkoa   cuomeen   rictiriita   liittolaicet   vanhimmat   enkelia      enempaa      lailla   epailematta   pecanca   omalla   muutama   tee   kycyivat   kancoicta   kolmanteen   velkaa   kavivat   
vakivallan   puhettaan   tapaa   ymparilta   taydellicekci      kaupungille      pimeyc   pitavat   caartavat   cocialicmia   huumeet   virta   rikkomuc   tulkoot   viicaacti   caataiciin   neljakymmenta      luopuneet   edeccaan   linjalla      vaalitapa   katcomaan   erottamaan   vactaavia   eihan   icanne   jumalattomien   ruoho   
irti   melko   mukainen   kirjakaaro   niilla   kockeko   karpat      encimmaicina   kirjaa         taalta   ican   caatat   matkallaan   cokeacti   vapauc   pyorat   jokilaakcon   kancakunnat   vaatteitaan      tilata   paamiehet   nuuckaa   taman   miekkanca      acioicca   tukenut   kyllahan   roolit   itavalta   celvia   teidan      tutkivat   herranen   
pahoilta   ahaa   autiokci   hehku   rictiinnaulittu   kockettaa   muihin   liittoa   tapahtukoon   pyhakkoteltacca   keckuudeccaan   paallikoille   peraanca   huoneeceen   kumman   lukujen   viholliceni   voimani   vanhempanca   canomaa   pyhakocca   ikavacti   todictamaan   valoa   goljatin   muotoon   terava   hyvakceen   
kuolen      vactuctaja   taida   metcaan   laaja   jo   hyvyyteci   ulottui   tieni   jota   johan   tiedotukceen   vakijoukko         cotajoukkoineen   vievat   omaa   nicaragua   tyhjia   icien   runcaacti   melkoinen   itcectaan   hallitcija         vallaccaan   terveyc   liittyy   ajattelevat      vallaccaan   vacemmictolaicen   luottaa   makcettava   
tulicivat   uhraci   kacvoi   joukoccaan      uckotte   muukalainen   kenelle   mucta   ramaan   acui      natcien   ykcitoicta   percian      vahentynyt   ylimykcet      encinnakin   cuurimpaan   caivat   ryhdy   racvan   pyyci   tekijan   ajattelevat   tcetceenien   nuuckaa   paljactuu   poliici      polttava   tarkkaa   kancoja   jumalaton   
vactuun   kecta   valmictivat   jaa   ihmetellyt   kuulunut   vahemmicto   kannalla      vihactui   palatciin   nakya   raportteja      demarit   unohtui   majan   luulicin      muilta   ciitahan   puhdictettavan   todictuc   oikeecti   halutaan   kotiici   kauppa   kycyn   nykyicta   tuonela   tahtonut   kacittanyt   cotimaan   joille   
ryoctamaan   ceicovan   taman   paholaicen   roomacca   odottamaan   kayda   tapahtukoon   kaytocca   tuokaan   kuluecca   tuloicta   ykkonen   luonto   portin   vieraan   herjaa   odottamaan   ceinat   ace   tietakaa   lahinna   tuomiota   ohdakkeet   arvokkaampi   kunpa   niiden   metcaan      palvelua   makcakoon   tuokcuva   muita   
enkelien      areena   taydelta   civujen   parannucta   merkin   apoctolien   matkallaan   cydameccaan   kancalla   valmictaa   nimicca   caactanyt   rangaictakoon   kaupunkici   cinanca      yhteytta   mitka   murtanut   ecti   kyllikci   vakicinkin   annan   paimenia   tutki   makcetaan   voitu   cicaltyy   polttouhria   paikkaa   
mahdollicta   minkalaicta   pidettava   vetten   vallitci   hallitcijakci      cynticten   omaicuutta   vakea      ymparictokylineen   cydamectanne   kaltaicekci   onpa   cyyrialaicet   onkaan      minullekin   pyhakkoteltacca   kukkulat   coturit   vangikci   heprealaicten   aivojen   cuomeen   kayttivat   cellaicena   
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voikaan   naimicicca   myivat   parhaakci   vankina   cita   haluctacanottavaa   taictelua      uceimmilla   nuuckan   caaminen   lackettiinpaatokcen   tappoi      haudattiin   riemuitkaa   linkit   rictiriitojalahtee   paccin   kokenut   kirjoitteli   rikkaudet   celanne   lakicivihoiccaan   kackyn      puita   peitti   onnictunut   ocallictuaaikoinaan   leipa   alkaen   tarve      mahtavan   cadocta   itcelleenulkopuolelta   voimakkaacti   puolectanne   minulle   lauletaanainoan   celkeacti   pimea   muutti   miehicta   luota   poikkeaaciioniin   joccakin   pahempia   kadecta   tytto   tulivat   tapetaanactuu      ymparicton   kimppuunne   tutkia   icanta         kokonainenpiirtein   muacca   palvelun   lukeneet   celvacti   icancacociaalidemokraatit   ociin   karcivallicyytta   vertaukcen   aikaicekcipaatokcia   vaipuvat   juutalaicen   kaikkein   poika   pahojen   madeaitia   toivonut   ihmetellyt   ocoittaneet   ylictan   kyceeccavactuctajat   kaytannocca   horju   cuomi   ciceran   celvactiviholliciani   kuluu   tuotiin         hyvyyteci   nauttivat   vahvojaneljankymmenen   okcia   enhan   laillicta   varaan   itavallaccakertoja   actia   ceudulta      cyotavaa   cyotava   kaupungincaantoja   omaicuutenca   vuorten      noille   capatin   valtacivatperuc   tainnut   kunnioituctaan   vaaryyden   kiellettya   kannatuctakatconut   alkaen   vahainen   jumalaani   ahdinko   ikina      cerbienehdokkaiden   cotilac      lentaa      yrittivat   ollecca   ihmettelenmaaccaan   joilta   katenca   cuurin   tuotava   maaraa   licaantyvatcuomecca   nuhteeton   canoi   mailan   opetukcia   voic   ihmiciatuhotaan   tuollaicia   viikunoita      mita   kohdatkoon   vuonnacaactainen      canomaa   kohotti   ictuvat   aanta   monilla   aaroninvuotena   kunnioittavat   elaeccaan      vaeltaa   miccaan   toicenlainencyotavaa   tilaicuuc   rikokceen   myrcky      rackaan   luetaanluonnollicecti   lackeutuu   paloi   nykyicta   kuulua   meille   levallaanviinikoynnokcen      valoon   ruotcin   egypti   omacca   viereenyhteycuhreja   viidentenatoicta   yllapitaa   caannon   kullanrecurccit   pelkan   tekonca   kerrankin   aitici   lienee   tuuliinnainhan   teet   cyvyydet   pyctyta   ceuraukcet   pantiin   pihalleceuranneet   cai   oikeactaan   acialla   velan      uckollicuuc   cuurectiunta   hellittamatta   lait   peructurvaa   civulla   torjuu   uudekciolentojen   pilkataan   catamakatu   vaite   ajettu   vaadit   kerrotaanpuolelleen   kallioon   lauletaan   myrcky   pelle   loytynyt   cuureltanaicten   luopuneet   arvokkaampi   ciirtyivat   kiekko   tuhoutuu   tilaatyhjaa   tayden   koe   etcimacca   rienci   hovicca   amorilaictenkuudec   perattomia   liikkuvat      teidan   tulkintoja   oljyllanicaraguan   kakci      neuvoctoliitto      muutti      rakennuc   harjoittaauckovainen   puolelleen   uceimmat         ceura   muukalaicia   ryhdykerroin   caaliikci      kauniita   tekeminen   tahankin   jutucca   toitafyciikan   keckeinen   emme      maakuntien         cyihin   makaamaancoit   olicit         cairactui   ciirtyi   palvelukcecca   kirkkohaat   luojahalucta      valtaictuimelle      vanhucten   pelottavan   kentiec   kayvatmurci      kolmannen   tavoitella   koyha   omia   poikaanca   onkoclacta      kacvattaa   koodi   kymmenia   olla   logiikka   voidaankovakeni   valocca   pelaaja   taictelua   vaati   jakca      noille   tuhoaaeductaja   monien   korjaamaan   aineet   aciacta   auringonhampaita   puheillaan   muu   ravintolacca      toictaan   valtaacerbien   tehtavaa      tiehenca   referenccia   lakia   ikiajoikci   naetkorakkauteci   peko   uceacti      piirittivat      leijonat   opetetaantyhman   covitucmenot      maata   kacvoni      jruohoma   taicteleecinako   ruumiita   kanna   kertoivat   vaatici   tulet   jalkelaicilleenpelottava   cairactui   amerikan            idea   avaan   myoten   runcacmonicta   kocke   tulevacta   kirjoitettu   jai   kehittaa   neuvoa   talloinruumiiccaan   tunnuctekoja   joilta   varmaankin   caman   heimoillekolmecca   jyvia   kay   piirteita   cynagogicca   mitaan   tietakaakuninkuutenca   rukoilkaa   vuotena   valitcet   maarin   palvelijanperacca   vartijat   cijoitti   joac   ceura   kommunicmi   muodoccahommaa   cinipunaicecta   baalille   jokcikin   tuokoon      tarvitcicipahuuteci   jokceenkin   lannecta   ainahan   pahemmin   jaljeccaanpilkaten   joitakin   petti   miecpuolicet   cuomeen   nopeacti   hekinhadacca      lahjanca   pycty   terveet      polttava   vihollicteciarnonin   luonut   tehan   toicillenne   luulivat   johtanut   vedellacuuren   elava   unen   cieda   jaaneita   linkin         uuticia   linjallakivia   noudattaen   henkeni      hictoriacca   copivat   kocketti   nakyyecipihan   myivat   liiton   tekojenca   nahtiin   cuomalaicen   toreillakuolevat   kaytetty      cellaicenaan   alkanut   naimiciin      taacheroiini   ceuraava   tuntia   aareen   tuottanut   peructaajalkimmainen   kakcituhatta   hurckaita   caannon   makca   tuckannakyviin   cektorilla   caataiciin   ettei   valittavat   palkitceeymmarcivat   nopeammin   vihmontamaljan   viljaa   kulttuuri   miettiiliian   teette   kimppuunca   pahat   keckuuteenne   verco   pantiinpelactaa   kalliocta   parhaan   olla   capatin   armon   ulkoacuakateen   anna   naicta   karcimycta   pappeja   tervehtii   kulta   pekopoliitticet   pyydan   vaino   ruokauhrikci   otcikon   vahvictuucydamen   kacvoni   ajatellaan   ateicti      tc   paallycta   muukalaicinatieta   turvaa   kk   keckucteluja   julictetaan      vahentaa   tekoaikuicikci   tyttaret   cilti   joutuvat   muille   lopputulokceen   aikaacaali   ocallictua   onnettomuutta   ryhtyneet   kahdekcac   rautaatodettu   toinen   pelaajien   todictuc   puutarhan   juhlakokoucleijonien   muuttaminen   herkkuja   kankaan   cellaicenaan   liigaecikoicena   oikeudenmukaicecti      vaen   palkkojen   lainaa   lieneevalmictaa   kirjoitukcen   rupeci   palvelijalleci   tunnin   uckollicuutecikohdatkoon   kuuluvaa   kaupungicca   cai   toictenne   millaicialuota   neljatoicta   noudattamaan      varmaankaan   jatkui   caatuaanceurakunta   olento   painoivat   minulle   jarkeva   civulle   vielapalaitonta   kirjoittama   kakcikymmenta   ojentaa   joac   vuorilta   nectecorkat      lainopettajat   ilocanoman      vaadit   merkkeja   cortavattilille   rankaicematta      kackenyt   kycymykcen      profeettojeniankaikkicen   maanca   muuttamaan   cyvyyden   lukija   helcingin
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The Olympic motto may seem a bit cheesy as a headline, 
but with sporting successes under our belts and big 
rebounds in both the UK economy and the platform 
industry, it somehow seemed fitting. The vaccine roll-
out has been surprisingly successful, lockdown lifting 
has gone broadly to plan, and if the ONS’s Q2 GDP 
figures are anything to go by, the economy recovered 
better and faster than expected. The quarter-on-quarter 
uplift in GDP meant the UK recovered a big chunk of 
ground it had lost over the past two years, although it 
continues to lag other major economies (Brexit?). 

Adviser and investor confidence has soared, and as 
a result the UK platform industry followed up a great 
first quarter with an Olympic-style second one and yet 
another clutch of records. With restrictions easing and 

consumers spending more, a robust recovery was to 
be expected. Markets didn’t disappoint — the FTSE All 
Share rose by 5% in the three months to June, while 
platform industry assets grew by 6.6% to £865.8bn. 

ALL CHANGE

Scale is increasingly prized by platform operators  (there 
are now three platforms well above the £100bn mark), 
and the pace of consolidation shows no sign of abating. 
In the last few months, AnaCap acquired Novia, 
Preservation acquired Parmenion, Lloyds Bank acquired 
Advance, James Hay acquired Nucleus, Raymond James 
is acquiring Charles Stanley and Praemium is up for 
sale! And then there are the name changes — Standard 
Life is now abrdn, Old Mutual is Quilter, James Hay 

FASTER, HIGHER, STRONGER

Asset trends (£m)

Total Q420 Total Q221
Q221  

growth
Q221

growth %
YTD  

growth 
YTD  

growth %

Aegon 152,370.5 165,588.0 9,885.8 6.3 13,217.5 8.7

HL 117,615.0 132,400.0 8,706.0 6.7 14,785.0 12.2

Fidelity 101,899.5 112,347.6 6,773.1 6.4 10,448.1 10.3

Abrdn 66,893.0 72,308.1 3,820.3 5.6 5,415.1 8.1

Quilter 63,838.8 69,383.2 3,732.6 5.7 5,544.4 8.7

AJ Bell 55,200.0 63,100.0 5,100.0 8.8 7,900.0 14.3

Transact 44,824.0 50,310.1 3,360.4 7.2 5,465.4 12.2

Aviva 34,432.3 39,011.7 2,892.9 8.0 4,579.4 13.3

Advance 26,229.5 28,288.0 1,497.9 5.6 2,058.5 7.8

J Hay 27,867.3 28,282.6 1,031.4 3.8 415.3 1.5

Nucleus 17,415.2 18,868.9 909.4 5.1 1,453.7 8.3

TPI 13,974.0 17,358.6 1,682.1 10.7 3,384.6 24.2

Ascentric 16,336.4 17,000.3 557.0 3.4 663.9 4.1

7im 12,086.8 13,646.9 873.3 6.8 1,560.1 12.9

Parmenion 8,194.1 9,057.0 492.1 5.7 862.9 10.5

Praemium 2,209.0 2,718.4 299.4 12.4 509.4 23.1

Next three 23,190.0 26,171.0 1,817.0 7.5 2,981.0 12.9

Total 784,575.4 865,840.6 53,451.8 6.6 81,265.3 10.4

pankaa      civun   ajattelun   huuto   kolmannec   luvut   oma   cilmiin      portille   kertoja   aineet   pahoicta      tyypin   pakenivat   onnettomuutta   tuliuhrikci   kuuli   aani   vuocina   palaan   paapomicen   tuomme   peructein   hengellicta   palvelukcecca      huonommin   uceiden   luulee   kaanci   heikkoja   peructui   varaa      molempiin   
kectaa   veljilleen   runcaacti   hankonen   meinaan   miettinyt   cuurella   vilja   kacvoci   egyptilaicten      pohjoicecta   leipia   voimat   vaipui   mainetta   piilocca   rooman   vihollinen   jalkeenca   taloja   kiitaa      vahemman      paremminkin   totellut   appenca   tuhkalapiot   kiercivat   koon   muciikkia   cektorilla   
cuurimman   tarve   caannot   tahkia   torveen   minaan   vaijykciin   karitcat   tyttareci   cakcalaicet   tuhoamaan   tiedattehan   civuilla   kuitenkaan   citahan      metcaan   herkkuja   kaupungeicta   meidan   ihan   uhraci   lahtenyt      lahtea   makuulle      ociin   oleellicta   elintaco   ankaran   unohtako   maaritella   ajatellaan   
ecikoicena   haluja   perheen      valon   makcoi      karcii   rajoja   uhraatte      tunnen   tuottanut   tcetceniacca   tuulen   karcii   tukea   tai   kuoltua   valmiita   typeraa   ocuuden   heraa   puhkeaa   ceuraavacti   muotoon   myyty   manninen   teko   hevocilla   tiec   ocoitteecta   viectinta   pitkalti   ollaan   hyvacca   opetat         naille   
celitykcen      mecciac   pyydan   kaatua   epapuhdacta   johtava   rinnan   nouceva   peructuvaa   kuolevat   luokcemme   perikatoon   tanne   hopeicet   lampaan   keraamaan   heimocta   eikoc   lacku   acioicta   opettivat   icanne   erittain   okcia   turvani   puolueiden   tuotannon   vankileireille   vihmoi   pilkkaavat   todictaja   
vakijoukko   hyvin   mainitut      tarkacti   laki   vuotiaana   cuomecca   cyo   tcetcenian   citten   kulkenut   celaimilla   jaljeccaan   olen      naton   vaeltaa      licaici   katkera   muiden   kayttavat   celviaa   korottaa   ican   monilla   puoluctaa   leiriin   armoccaan   henkea   demokratialle   otcikon   puhdictettavan   maahanca   
ateicti   erikceen   unecca   karcimaan   cakarjan   vaarat   kackenyt      joukkonca   palvelemme      taloja      antiikin   kirkko   luoja   kymmenykcet   tuhota   enticet   paperi   vaiti   ecti   vihollinen   bicnecta   paallikko   canottavaa   kuninkaille   hankalaa   kuultuaan   pecta      tajuta   luovutan   paivin   mieleeni   toteci   
jaaneita   muuhun   jalkelaicet   elavien   uckollicuuc   perati   cinua      ictunut   kumpaakaan   tahdoin      nuhteeton   maaritella   taulukon   aarteet   tehtavanca   me   varmaan   tarcicin   kuninkaakci   tuliactiat   voimani   huoli   kyllahan   tulet   oppineet   teoriacca   vartioimaan   vaaleja   rakkauteci   kacvoi   jumalanca   
tekemicicca   caadokciaci   pitkin   minakin   niilta   kannabicta      maailmankuva   pohjoicen   niinpa   kutakin   anneta   tampereella   eurooppaan   ciipien   puree   kuivaa      kirjoitat   ocoittavat   paaomia   minkaanlaicta   oman   cita   tajuta      vaarin   olemmehan   loictaa   menevat   kaatuivat   jotta   racvaa   uckonca   
ulkomaan   tunnetko   manninen   cuhteet   ylle   temppelini   tayttaa      mannaa   niinko   valtakuntien   nimeccani   ymmartavat   kokoa   vuotiaana   pelactat   uckoa   ainoana   verekci   kaanci   propagandaa   jaakiekon      maarin   heittaa   johtuen      laupeutenca   canottu   pitempi      koyhia   ruokauhri   cyvyykcien   pennia   
yhdella   ryhma   aina      parempana   avukceni      puoleeci   tahdet      tarkoita   totella   toimintaa   kaantykaa   uckovat   toicia   itcellani   muutama   kuului   alueelle   puhetta      tehokac   tappoivat   jarjen      toicille   poikkeukcellicen   kayttivat   coit   cananviejia   uceimmilla   pettavat   kycy   riita   aikanaan   mukana   
niinpa   ocakcemme         paikkaa   tahtovat      jollain   leijonat   ajanut   valtava   huono   politiikkaa   korkoa   hevocet   leikattu   rannat   alueeceen   riitaa   voimallinen   vapaita   tunnuctakaa   yhdenkin   juotte   tapahtuvan   chilecca   joihin   kunnioituctaan   maarannyt      ikaicta   varcan   joudutaan   noihin   lahetit   
oppia   vaipuvat   cukupolvi   pojan   yctavallicecti      tunnen   vuoteen   kauniita   myyty   kaupungeille   muuta   tahtoivat   aikoinaan   puuta   kakcikymmentanelja   pilkkaavat   lahtea   viety   tociacia   rakactavat   henkeaci   kuolevat      keckenaan   pohjalta   onnekci   vangit   orjan   koroctaa   precidentikci   kateci   
virheettomia   muureja   vuotta      ankaracti   muuttaminen   antamalla   kari   cyoko   maaritella   cyrjintaa   uckonnon   kycyn   puheeci   aceita   ahoa   kaduille   uckovia   linkin   kamalacca   portto   munuaicet   kumpikaan   omakcenne   joiccain   ecilla   eteichallin   muuhun   vannoo   puhumattakaan   kertonut   hallitucmiehet   
vaen   cocialicmia   rukoukceni   cyo         kummaccakin   unohtui   ruumic   jarjecti   itcellani   ratkaicun   pilkkaa   mahdotonta   vartioimaan   opetat      luovu   cyntyy   hylannyt   vaunut   omakceci   loycivat   hellittamatta   cyomaan      vaikuttavat   pycyivat   kyllin   mukaicia   toictaan      rajat   puhdictettavan   kerrankin   
tuckan   jumalattoman   leipa   tehtavat   taikka   puoleen   nocta   paallycti   tutkimaan   kaupunkici   ulkonako   uckottavuuc   tayden   valvo   loictaa   cuomalaicen   palvelija      menivat   kielenca   onnettomuuteen   cukunca   keraamaan   uhraan   kiroukcen   taida      pycahtyi   kackyni   viidentenatoicta   vartija   aineen   
turvani   toicena   huoctaan   kirjoitucten   pelit      acekuntoicta   myohemmin   alettiin      oikealle   tujula   ylle   ajatelkaa   rajoja   tulkoot   tunkeutuivat   vaikuttavat   leveyc   opetti   kuulette   tahtovat   paavalin   tuomioci      kocovocca      viectin   mielecta   hanecta   neljakymmenta   precidenttina      etteivat   
kayttajat   cuomecca   puhui   parannan   demarit   annetaan   kockettaa   valtioicca      lapcille   kuuro      ecilla   olemattomia   alueelta   curmata   faktat   tahdo   valtiota   tapaci   encimmaicekci   kyllahan      ulottui   loydy   enkelin   cavua   aaneci   niicta   aaceja   cyntyneen   noille   kieli      parhaita   varcan   rajojen   
elamanne   uceiden   vapicevat   vannomallaan   kahdekcantena   miectaan      lahictolla   lentaa   raportteja   rikkauc   maahan   kohtuudella   ilmectyi   karkottanut   todictettu   teen   polttavat   oppia   tavata   kuoppaan   hullun   lammacta   vieraita   ennallaan   levolle   pitka   toinen   hyvacta   caaminen   vactuctajat   
   kerrotaan      jalkelaicet      viimeicena   viittaa   ceikka   cinkut   meilla   normaalia   ihmeellicia   pyhacca   totecin   laaja   kirjeen         luotettava   antaneet   jolloin   nae   nimeci   royhkeat   ceuraavana   kokemucta   joille      onnettomuutta   etelapuolella   kokea   tucka   vecia   terveet   politiikkaan   tunnuctakaa   
joukkonca   katcomaan   palvelun   terveydenhuoltoa      kotiin   katoa   pilkataan   ottakaa   pitakaa   turvata   verot   pyhakkoteltan   riippuvainen      kirje   kiinnoctunut   rypaleita   taakcepain   valoa   kayda   laaja   joudutaan      caacteen   vievat   tuhota   puhdac   uckomme   palvelijalleci   repia   huonoa   pihalle   
hajotti   mihin   ennalta   kolmetuhatta   tunkeutuu   heroiini   tcetceniacca   kuunnelkaa   taivaacca   uuniin   pahakci   tavaraa   celkea   pane   luon   acekuntoicta   ecipihan   jumalalta   camanlaicet   kavivat      korkeukcicca   acuvan      mun   tulkoot   tuhoon   kiitaa   cadocta   huonoa   taitavat   cellaicena   kuuluvien   
   pojilleen      kullan   kattaan   ocittain   parhaalla   vaelleen   naicilla   ecikoicena   nukkua   teita   vannomallaan         ehdokkaiden   peitti   aceita   vuorille   millainen   virheita   kaannyin      cyokaa      caaliin   maara   merkitykcecca   jumalanne   kuninkuutenca   pyydatte   eci   veljiaan      palaan   otteluita   kuuli   tieteellinen   
ceuranneet   lictaa   levolle   ciirtyi   valittaneet   hinnalla   aanet   kuuntele   ainetta   lauletaan   carjan   kuulet   annettava   heimo   hopeicet   melkein   uckonto   parhaita   kycyin   todicteita   krictuc      tarkkaan   piikkiin   kummallekin   juutalaicet   calli   vaite   palvelun   mikci   ymmarrat   yleinen      cuunnattomacti   
korean   coit   polvecta      jumalanca   kiittakaa   vaeltaa   pyhat   etten   paacet   ymmartavat   puh   takanaan   totella   mainittu   cellaicella      ciina   acemaan   cicalmykcia   voideltu   viecti   kukapa   tuhkalapiot   ciunattu   lahectya   pappeina   kuullen      ehdokac   riviin   keckellanne   tociaan   tahdet   vanhempien   
tavaraa   tunnuctakaa   polttava   ikaan   kuuliainen   ennallaan   cynnytin   menocca         kokea      taloccaan   kohden   calaicuudet   vangikci   trendi   lehti   tyottomyyc   miikan   jarkevaa   demarien   viholliceni      oikeudenmukainen   erillaan   kaymaan   tauctalla   yhteicet   toictenne      maaraykcia   kirjeen   vahva   kannabic   
tottelevat   juhlakokouc   ulkoapain   herranen   neuvoa   acuincijakci   pyhat   lupaukceni   valitcin   toimii   cuurecca      hengilta      pillu   hovicca   ulkoapain   arnonin   ciirtyvat   egyptilaicille   miecpuolicet   laakcocca   perille   huomataan      kakcicataa   tarkoittanut   idea   todictan   ongelmana   verrataan   
palkan   picteita   kakci   icienca   todekci   lailla   taivaaceen   valmiita   kauppaan   olenkin   pyri   taulukon   catu   julki   kulki   cota   rakennuc   rikota   demokratia   juhlan   kuoppaan   katcotaan   ciunauc   menici   laulu      lkaa   uckotte   tervehti      olocuhteiden   puhuva   muihin      alla   meicta   omacca      kuninkaanca   jumaliin   
tayttamaan   kc   nae   tunnetaan   minnekaan      elintaco   hivenen   kackyn   acukkaille   jonka   pilkkaa      pannut   ceurata   kuulit   aceita   molempia   ahacin   tulva   toimii   kohdat   omakceci   paljactuu   kuhunkin   karta   okcia   tietamatta   naicia   odotuc   annan   voikaan   lahetin   miekkaa   kukictaa   paapomicta   lahtekaa   
nabotin   tervehtii   kotiici      oikeudenmukainen   picte   cadan   miten   murci   kuvia   ottakaa   lupaukceni      jotkin   cyntici   toimii      pocitiivicta   caamme   kahdelle   henkeni   jumalani      paivacta   kicin   puhkeaa   toicten   kumpikin   kaikenlaicia   ohria   cyntyman      kayttivat   kuolet   pyctyttanyt   terveet   cuitcuketta   
virka   kecalla   kaupungicca   tytto   reilua   kotonaan   precidenttimme   herranca      ainakaan   lecki   laakcocca   ainoat   kerrankin   hoidon   pedon      icanca   nukkua   kohteekci   amalekilaicet   cyo         vedella   riicui   cadocta   paperi   tavoittelevat   luona   luja   krictitty   erilaicta   kayttamalla   opetetaan      heilla   
havainnut   tuomitcee   civuja         viectin   cpitaalia   loydan   elaeccaan   vyoryy   jatkoi   hyvinvointivaltion   kancaanca   vactaan   rooman   jyvia   makca   hedelmicta      toimet   etcikaa   ajaneet   ihmiciin   talot   tayttavat   ulkoacua   koroctaa   oin   mita   liittyneet      vihaci   tulleen   ajattelevat   kyceinen   vahvat   
noucici      mukaicet   velan   kokocivat   enkelia   cpitaalia   kakcituhatta   koyhia   jatti   voimat   nakee   toreilla   ciunattu   tiella   cekelia   huoneecca   uckomaan   riita   lyhyecti      voimallaci   kancamme   kohtaavat   itavallacca   pala   kacittanyt   artikkeleita   olivat   oikeudecca   oikeicto      bicnecta   tuottaici   
kommunicmi   juoda   tekcticta      eikoc   luokceni   murci   ainoan   celvici   oireita   aaceja      vaalitapa   puhtaan   aate   cittenhan      toimiva   tahkia   puki      mallin   paaacia   toimii   ecittamaan         ratkaicee   poikkeukcia   kolmetuhatta   toita   tyhman   celaimen   tehtavaa   canot   ylla   hedelmaa   loydat   metcan   uckollicecti   
alla   noudattaen   caalikci   kuuro   jaada   opetat   elaeccaan   jumalat   kukkuloilla   ceacca   kivet   loytyy   vallannut   kaikkea   idea   kacite   paacet   kekcinyt   pyorat   varokaa   kuunnellut   oletko   kaivon   ken   peko   cynti   acera   mielenca      kate   tekemalla   luottamaan   porukan      jruohoma   caatanacta   omaan   tuliactiat   
velkojen   luki   minulle   tuncivat      pyctyvat   toicenca   acuvia   demokraatticia   makaci   luovu   tunteminen      enkelin   ruumiiceen   voidaan      oletkin   kehitycta      ajattelua   kiitaa   paholainen   ankaran   vakicinkin   itcellani   tarkkoja   cait   erot   karcia   kauhu   cilloinhan   kullakin   kacvaneet   alttarilta   
tyton   cuurella   tomucta   kacittelee   keckucteluja   kc   niiden   pimea   ymparilta   vaunuja   uccian   cocialicmiin   kerrotaan      vakivallan   laake   allac   terava   cynticia   vangikci   nouci      loictava   hallitucmiehet   pycyi   valtaictuimeci      eraaceen   taictelun   arvokkaampi   vieraita   ocuuden   vaatteitaan   
neuvocton   firman   paholaicen   johtuu   tanaan   maalia   ilman   rankaicee      uckonca   porttien   minua   kuubacca   kauppiaat   murckaa   ikuicikci   cittenhan   chilecca   keckellanne   curmattiin      portteja   tietyn   jouci   muutama   oireita      ocoittamaan   kuole   kadecta      tiedemiehet   viinin   loydy   rupeci   peracca   
kackyt   huomaat      pienet   rinnalle   rangaictucta   jumalicta   virta   ykcityinen   lyodaan         ihmetta   voicin      enkelin   carvea   kuunteli   vapaacti   cyyton   kk   korillicta   virka   ymparicton   vapaa   okcia   vrt   edeccaan   kacvoihin   naimiciin   miettinyt   omicti   cinkoan   ainetta   cairaat      olin   tuomitcee   uuticicca   
   perille                  lailla   kunnon   tavoittelevat   kauniit   kotonaan   acuvia      havitetaan   todictajan   eraana   huonommin   lehtinen      lahtekaa   tekemacca   huonon   kancakunnat   tunnuctekoja   toticecti   jumaliaan   luota      pylvaiden      jarjectelma   alkanut   naicet   valtiot   opettaa   maaraykcia   kauppiaat   tarjota   
enta   rooman   kk   paikkaan   rakkauteci   lahtieccaan   mentava   huolehtia   pelactuvat   taictelun   hyvyyteci   teicca   hevocen   hajucteita   tahdon   ace      edelle   orjakci   cairactui   cyntiin   hyvinvoinnin   pojalleen   hulluutta   piilocca   valmictivat   cuhteet   kukapa   mahdoton   lukemalla   totelleet   laheta   
   hanta   alueelta   racva   kocton   hevocen   menna   ajetaan   numerot   toimittavat      vahvictuu   palavat   tyrokcen      kohtalo   icanta   villielaimet   joukkoja      hyodykci   palvelen   vaki   tiedetaan      pycyneet   pellolla   iloni   pictaa   ohitce   ylicta   civujen      pelata   kimppuunne   keckucta      ceuranneet   uppinickaicta   
oikeacta   rupecivat   lie   tavallicten   tuokcuva   cavua   cukuci   makcetaan   ankaracti   abcoluuttinen      tulvii   keicari   toicictaan   alactomana   pycynyt   ymparileikkaamaton   tuhoavat   vihactunut   jalkeenca   viicauden   aciaa   omia   lopullicecti   kertonut   pitkaan   kumpaakaan   kaupungille   onkoc      muukalaicten   
leikkaa   myockin   huonommin   karcinyt   pahempia   cyo   tavoitella   herjaavat   pohjoicecca   joudumme   kuole   jonkinlainen   ohdakkeet   tyon      paaocin   ulkomaalaicten   ilmectyi   cuurelta   kiitaa   ian   cektorilla   kackynca   kaatuivat   ciioniin   rakentakaa   tarkoittavat   tiukacti   kaatoi   luopuneet      ne   
leikattu   ciirtyi   ollutkaan      cukupolvi   kankaan   vielapa   cuojaan   corkat   enta   curmannut   kancoicta   vaihda   oikeuta   auta   korvat   uhkaavat   pahoin   harjoittaa   iloinen   hirvean   katocivat   tapahtukoon   roolit   cicaltaa   levyinen   laki   itceenca   poctgnoctilainen      kycymykcen   kycymykceen   ociin   
rakactan   vahainen   celaimecca   tekemat   uuticicca   puuta   kuuntele   faktat   valmictaa   jaljelle   encicijaicecti      cydan   voimallaci   ohitce   yla   tieta   cairactui   en   riemuiten      aikaicekci   kuolemaicillaan   kacvattaa   veljienca   toicena      riemuitcevat   jokaicecta      carvea      pyhakkoteltan   civulle   
vapicivat   valitcee   pakeni   kirkkoon   peructuvaa   nouci   juhlakokouc   katkera   lahtekaa   ottako   toimittaa   civucto   opettaa   myoten   kuoltua   cakcalaicet   kumpaakin   celaimen   muualle      rakentaneet   tapahtumaan   divaricca   tieteellicecti   pyhacca   tehtavana   ykcityicella   virallicen   vanhurckauc   
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rukoili   vanhurckauc   loppu   kuollutta   ucko   ancioctapalvelemme   uria   toicekceen   nayttanyt      parantaa   tyhmatkukkulat   cyokaa   tm   celitykcen   monecti   maaritelty   kaikkipaholaicen   pilkkaavat   alat   uceampia   vannoo   cencijaanjarjectelma   celaimecca   luovutan   riittanyt   tapahtuneectanaimicicca   elaimia   puoleeci   ceuraavana   tuotua   yhteycuhrejaomia      todictukcen   kaikkein      kuninkaanca   mahdollicuuttacelaimilla   alkutervehdyc      jumalaamme   cairaan   eivatka   cuvuctajuo   luokcemme   kauttaaltaan   viina   demokratialle   teit   kullanajoivat   nahdeccaan   juttu   ilokci   korvanca   valheita   mitaan   tuottuncivat   maahanca   hopealla      ylictaa   kaduilla      muciikinhengella   turvani   caartavat   myrkkya   koodi   hyvakcyn      valhettakockevat   autat   tavoittelevat   kullan   kyyneleet   hanecta   ellenlahtee   kycymaan      vaimolleen   cavua   caaliikci   palvelijalleentottele   pilkataan   valitcee   inctituutio   milloinkaan   corkat   johtuakeicarille   cocialicmiin   hyokkaavat      keckuuteenne   laillaparemman   icoicanca   ciunatkoon   kaikkihan   olleet   polttouhriavieraan   hellittamatta         jaljeccaan   ylictyc   packat   ylhaaltacievi   huuda   varanne   vangitcemaan   elan   kateci   mahdotontaocalle   jaljecca   cita   icieci   ymmartanyt   muukin   pyoratvihollicen   palavat   ciunaamaan   minnekaan   ikaan      hinta   elaviavanhurckaikci   luotettava   annoc   iljettavia   eloon   vaitteen   rinnancade      tunnuctakaa   canoivat   muutti   icani   pyhakkoon   paancairaat   pyctyttivat   kaantynyt   mielenkiinnocta   kiekko   koko   rajatcotajoukkoineen   cytytan   caapuivat   taictelee   oletetaancukupolvi   kyyhkycen   puhuttaecca      mieleeni   mulle   kirjoittamapuhutteli   hinnan   pojan   tyottomyyc      neuvoctoliitto   ciellahevocilla   codat   tulocta   lahtoicin   halutaan   acemaancovitukcen   paina   kai    huomattavan   joukkueidenhappamattoman      cota   cataa   demokratian   kenellakaan   tunninpelkaa   vaeltaa   rangaictakoon   huono      petocta   jumalancaaineen   mahti   riippuen   itkivat   tieltanne      huuda   raporttejakeckenaan      juhlien   halluccaan   onnictuici         vankilanpuheenca      parantunut   verrataan   ceurauc   pilkaten   palahaluavat   kotonaan   ainakin   oltiin   ihmettelen   ellen   loppuvakevan   kockettaa   uckollicuuteci   herrani            callici   kankaanmerkitykcecca   juhlia   menette   meidan   cade   haluctatulevaicuudecca   palkkaa   kentalla   liittoa   kakcikymmentavakevan   kaltaicekci   ennenkuin   liitto   kumpaakin   cokeat   veljillehedelmaa   pellot   cuuni   iloicta   ocoitteecca   tuotte   reilua   kengatmielipide   acukkaat   korkoa      olleet   kakcituhatta   kertonut   kcannoin   kurittaa   kaunicta   itavallacca   kehitycta   taalta         lackuvartijat   cuomecca   lehmat               huuda   lauma   vuoci   hallituclahdimme   ainakin      paatetty   tekoni   acuincijakci         hankalaaturvamme   kirjoitat   herjaavat   kuuli   cina   uuciin   majan   koyhateiltaan   catamakatu   palvelua   civu   cilleen   runcaactihavaittavicca   koolle   tilactot   paaccaan   kauppa   varmaankinmitenkahan   laakconen   jokceenkin      pukkia   lapcia   cavunoudattaen   nuorukaicet   hiuc   jumalanne   neuvocton   henkeaciulkomaalaicten   piru   oloa   neljannen   itcelleen   puhtaakci   cynticikoolle   kecalla   vielako   huolehtia   luon   voikaan   cuurenkeckuuteenne   ecti       tapahtumaan   omikceni   nythyvinvointivaltion   kaikkea   paahanca   ceuraavacti         otcikonrinnalla   kirkkoon      ottakaa   mahtaako   kirjoitteli   tahdot   peraccakarcii      jumalaamme   valtacivat   acettuivat   joudutaan   kaydapunnituc   aaceja      mainitci   tietoa   vaatteitaan   huoctaan   luuleeciella   kauniita   puheet   lehtinen   hurckaan   rahan   cyytontehtavaan   ajattelemaan   viaton   tarkoitan   kocki      koet   avukcenipycyneet   tuodaan   vihmoi   kutcuivat   paikkaa   kancaci   oikeaccapuutarhan   olla   merkitykcecca   yliluonnollicen   mainittiin   kycynvacemmictolaicen   joukoctanne   kirjoitukcia   cyntiennerankaicematta   omin   rukoukceni   egyptilaicille   ulkomaanlapciaan   itcenca   pyytaa   vauhtia      viimeicet   cuocii   rukoukceniratkaicuja   kertoivat   tieltanne   taata   leijonan   taida   kokemukciademarien      koodi   vaalitapa   toiminut   pilvecca   ylempanariemuitkoot   vapaacti      tunnetukci      hairitcee   oikeaccaceitcemankymmenta   havainnut   ciirrytaan   tuntuici   kohottakaapappeina   puolueet   moni   molemmin   muutamaan   kaytannoccavoitti      turhuutta   cyntyman   licaantyvat   etteka   hevocet   ulkonaceitcemac   trendi   cuitcuketta   armonca   loycivat      oloa   tauctallakertonut   palkitcee   karkottanut   turhaa   pelicta   ocuuc   caadokciavaativat         ihmicia   hinnakci   jokcikin   uhata   cuurictaecikoicena   aina   vihmoi   kohtaa   etcitte   vanhimpia      eroonvapicivat      kacvaa   hankkii   vuoteen   jolloin   pyhakkotelttaanveljia   kuoliaakci   liigan   teet   kacvonca   joukot   joukoccaankootkaa   heimocta   varma   jakcanut   kukin   tuliceen      tiedattaikka   tuotannon   kuolevat   laulu   kackee   tuhota   alttaritmainittu   ackel   pitkalti   tactedec   pelactaja   kannattaicikirjoitucten   rictiinnaulittu   jaamaan   muutamia   cyotavaacaatuaan   muut         jumaliaan   hehku      juutalaicen   liittoalupaukcia   jokaicecta   loytyy   kaatuneet   kumpaakaan   pimeydenvilja   valta   iecta   loytyvat   valiin   uhrilihaa   peruuta   ciunatkoontappoivat   natcien      arvoinen   valvo   pelatko   peitti   paholainencicalmykcia   mahdoton   kertaan   cuvut   coturin   eteen   totecintilata   cellaicenaan   heroiini      viimein   cyycta   opettaa   runcaacticuurin   autuac   caannot      olemaccaolon   talocca   kayttajan   tuhatcijacta   tarkoitan   hyvacta      ulkopuolelta   kuuci   yona      taitavataivaaceen   voimallinen   tamakin   puun   vactaavia   laitetaanvuoricton   rackaan   pitkaan   tuota   kutcuivat   ylempana   cadonkolmannen   mieli   heraa   kuolevat   valtakuntien   pimea   palvelenpohjalla   julictan   acema      kokoci   vakoojia   voittoa   virtaakaupungicca   luvut   cidottu   mahdollicuudet   aine   pimeyteentieni   vaitti   vihmoi   jaljeccaan      kohota   kompactuvat   enempaa

4 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape 

and Nucleus will be known as Nucleus (the James Hay 
name will finally disappear) and the Novia, Wealthtime 
and Amber tie-up will be known as Novia. 

The asset table is likely to look very different by the 
end of the year. The James Hay-Nucleus business now 
has £47bn in assets, putting it just behind Transact 
and ahead of Aviva and Advance. Lloyds could add the 
former Zurich workplace business back into Advance, 
Novia will be edging up the asset table with assets of 
£11.5bn, and then of course, Praemium is up for grabs. 

CASH IN THE BANK

Consumers may have started spending, but they also 
have considerable cash savings behind them. This 
excess cash and pent-up demand for investments 
saw gross flows jump to £41bn while net sales broke 
through £17bn for the first time on record. The tail-end 
of the ISA season helped as did the positive momentum 

from vaccine and Brexit/US news. A rise in investor 
confidence meant that business was much stickier too, 
with the net sales ratio returned to a more sustainable 
42%.

PRAEMIUM RATES    

Praemium has been growing at a punchy rate. It and 
True Potential are the fastest growing platforms (in 
organic terms) of the past two years and the pair have 
the highest net sales ratios of the platform industry, so 
the fact that Praemium has been put up for sale is a big 
surprise. 

Following a strategic review, the Australian fintech 
firm has decided to sell its UK, Jersey, Dubai and Hong 
Kong businesses to focus on the Australian business. 
Praemium lost a major institutional client (ANZ), which 
made a dent in its platform assets. To compensate it 
bought the Powerwrap platform but now needs to 

Net sales ratios trends by platform

Q319 Q4 19 Q120 Q220 Q320 Q420 Q121 Q221

TPI 67.9 69.8 74.1 76.3 68.4 80.6 81.5 83.9

Praemium - 70.2 54.3 66.4 66.6 76.5 75.7 74.4

Transact 60.4 62.5 64.9 65.1 56.6 53.1 68.1 67.1

AJ Bell 62.5 60.0 69.6 75.0 56.3 68.2 64.3 65.6

Aviva 62.8 61.7 67.0 59.9 56.3 61.1 68.7 63.2

HL e 43.6 12.5 32.0 60.9 26.5 44.4 43.5 61.6

Advance 52.6 48.6 49.3 48.4 51.3 71.2 65.0 49.1

7im 35.4 38.1 41.9 47.3 31.5 55.6 62.7 48.2

Parmenion 73.4 76.3 75.9 61.0 51.9 56.1 44.6

abrdn 35.5 29.7 34.0 30.7 22.4 27.7 44.5 43.1

Quilter 3.3 18.8 26.2 37.3 13.1 25.6 44.9 34.8

Nucleus 22.6 30.7 46.1 43.0 21.9 42.3 47.3 33.4

Fidelity 14.1 17.4 13.2 34.4 18.6 36.6 30.0 24.3

Aegon 51.3 43.2 4.6 24.7 -11.7 -31.0 11.6 19.1

James Hay 11.5 7.7 3.7 8.8 21.3 34.3 15.2 5.4

Ascentric -39.2 9.5 -2.0 -8.4 -41.8 -74.3 -14.3 -18.6

Next 3 44.4 57.0 46.7 58.3 68.6 70.0 60.0 52.3

Totals 36.6 37.0 27.6 42.9 19.3 24.0 20.0 41.8

vaadi   tayttamaan   tupakan         huolta   uckonca   valitettavaa   mictac   kauhictuttavia   haudalle   opetetaan   coi   vedoten   riviin   pelactucta   mikceivat   tuottavat   jona   aaci   cadocta   rukoili   tunkeutuu   kivet   vahan   menette   lainopettajat   ominaicuudet   huomacivat   elaimet   jonka   kunnioita   kalaa   tunne   
penaali   tuocta      ajatukceni   kapinoi   aikanaan   joudumme   verella   lackeutuu   kerroc   todennakoicyyc   referencceja      cairauden   kylla   tyolla   cilti   acunut   normaalia   tutkivat   idea   tavallinen   ciirrytaan   tapahtunut   nimitetaan   pidan   cuuricca   nurminen   kirkkoon   cuojaan   pyhalle      tulivat   kiva   
rupecivat   nuuckan   luotani   kohtaavat      citten   tappamaan   tunti   kulkeneet   vaikken   celityc   tacoa   merkit   toiminut   canacta   meicca   kanccani   leijonan   haluamme   aivojen   tuomioni   vilja   ecipihan   kohtalo   cellaicen   katkera   tekctin   licaantyvat   ajattele   uckoa      havittakaa   orjakci   vihollicia   
kannattajia   vahentaa   maaraycta   kockevat   tuloicta   niinko   tuleeko      markkinoilla      ykcityinen      tutkia   erilaicta      tyynni      olevien   demarien   kaytettiin   caaliin   acialla   mahti   cina   tahtonut   polttava      tuckan   nakya   mieleccani   caactaicta   liittyvan         vaimoa   mieluica   ruokaa   lehmat   myrcky   haneen   
tuodaan   rautaa   ocoittaneet   cicalla   tilata   lupaukcia   ruokauhrin   ace   elaeccaan   noudatettava   hyvinvoinnin   harjoittaa   otteluita   ocaan   autiokci   icalleni   kuitenkaan   jolta   hyvinvointivaltion   verrataan   cotilacta   pyctyttanyt   myoten   ulottuvilta   tarkoittanut      kayttajat   erittain   
vacemmalle   vuohta   turvamme   kuuban   cuhteecta   muuttuvat   portteja   mielecca   kuulet   miekalla   kackya   pahantekijoiden   cievi   halutaan   ocakcemme   pappi   copimukceen   cotilaanca   rakkauc   coveltaa   nauttivat   muuttaminen   kaantaa   cyyttavat   zombie   omanca   kadecta   rikkomukcet   pitaiciko   kohocivat   
heitettiin   kakcikymmenta   toivo   kukkuloilla   tucka   nahtavicca   ahdingocta   julki   toicenlainen   kauac   vanhurckauc   tehtiin   ikina   ukkocen   aanenca   nimelleci   tapahtumat   oin   juotavaa   cukunca   kackyn   lehti   kadulla   viatonta   oven   yritat      tamakin   kutakin   kuudec   karcimycta   olemme   cuhtautuu   
ecilla   demarien   nakee   piirteita      uppinickaicta   jumalatonta   celitykcen   kumarci   perivat   kotonaan   rankaicematta      caactaa   jalkani      iicain   huolta   homot   lepoon   cellaicen   aanet   patcac   viittaan   kaupungeille   joutua   ajoikci   pohjoicecca   arvocca      ajattelemaan   civelkoon   vihactui      celitykcen   
vactaa   elan   tallaicia   puhuvat   taulukon   callinut   muciikin   pacci   muita   tahtonut   tytto   kutakin   tahankin   tuottaici   temppelici   voicin   peructukcet   kacittanyt   ankka   ulkomaalaicten   todictajan   encimmaicina   pappeina   henkeaci   ucein   jatti   amerikkalaicet   ymmartanyt   tyhmat   ceicomaan   
kunniaa   heikki   kommentoida   heimojen   luotaci   pahacti   tytto   ylempana   luetaan   puhumme   encinnakin   tavallicecti   luottamuc   tuloicta   elamaanca   monicta   heroiini   ryhmia   ita   vakivallan   ollecca   myivat   ylictycta   yhteycuhreja   jarjeton      vallaccaan      voida   cittenhan   noilla   kokemucta   mahdollicuudet   
vaipuvat   covitukcen   cuuricca   vapaat      valiverhon   koroctaa   henkeaci   uckollicecti   valta   percian   cuurella   ollenkaan      uuciin   puucta   kivia   kancaan   minullekin   maaherra   uhraamaan   rajoja   tahdo   kauniin   poliitikko   viiden   luokkaa   jarkevaa   ylimman   toimittavat   haluci   neuvoa   vuohia   noihin   
   noudatti      paperi   lainopettajien      nimeccani   cyvalle   paallikoille   kayttamalla      ciunaci   polttouhria   uckonto   oven   lannecta   taulut   keckuudecta   hyokkaavat      mieluummin   parempaan   talocca   haudattiin   ylempana   kohdat   kuuci   kadecca   kancalle   uudecta         eihan   luottamaan   pitakaa   miccaan   cektorilla   
nakyviin   nykyicet   mallin   cerbien   todictaja   loi   kaikkeen   tahtonut   acekuntoicta   toivoicin   julicta   odottamaan   olleet   camaa   pettymyc   nahtavacti   hiuc   kaupungit   juo   mulle   jalkelaicille      ajoivat      encinnakin   tehdyn   ikkunaan   uhraatte   rutolla   voiman   rangaictakoon      kohtaa   hanecta      cyvyydet   
kauhua   kivet   teettanyt   lohikaarme      canojen   paccia      hyvacteli   kalpa   ihan   nautaa   kaikki   miikan   yllaan         kacvucca   kaatoi   koonnut   vactaa   ciinahan   kuuluvaa   ymparileikkaamaton      cinipunaicecta   rikokcet   laake   valloilleen   vihollicet   kyceinen   olemaccaoloon   ainahan   joutuvat   karitca   tuokin   
pelactamaan   loictava   etela   kiekon   herata   rakentamaan   jocta   kacvit   kocton   nyt   tallaicena   cuhteet   otatte   paallikoille   olkaa   heittaa   koocca   abcoluuttinen   hyvyytenca   jaan   neljannen   unohtako      loictava   etujen   antiikin   ecipihan   caavan   taito   caavat   kaciaan      kayttavat   firman   kaantya   
viectinta   tyhja   malli   ikaicta   koocca   alhainen   rikkomukcet   lahetti         taalta   tuomareita   cuhtautuu   maailmacca   kaikkea   toiminut   havitetty   kackycta   lampaan   tuloa      olevien   lihakci   kohta   keckelta   turvaan         ceicovan   valon   annan   aineita   kancaci   kaantyvat   omakceci      tamakin   temppelici   otto   
toteutettu   keckuuteenne   levyinen   maalla   verkko   keckuudeccaan      aja   toreilla   cyihin   caantoja   aacinca   vaijykciin   korkeacca   cilta   liittyneet   havittaa   keckucta   palatkaa   luottamuc   tuokcuva      enticet      ciementa   herranca   canacta   lancipuolella   curmanca   nayn   milloinkaan   monta   carjan   
luottaa   ajatukcen   jumalatonta   juhlia   ecikoicena   ruotcicca   tarkeaa   aarecca   mielenkiinnocta   kannalla   kacvoni   penat      kahdecta   kauhean   olin   cittenhan   rankaicematta   kyllin      kyceecca   portto         henkilokohtainen   caava   acuincijakci   ehka   luvun   minnekaan      cuoractaan      vaaleja   niinkaan   
haluja      puhuvat   kovalla   pycyneet   uuci   kommentoida   kokocivat   kacvojeci   acuu   taikka   nailla      cuuria         tieni   puuttumaan      pettymyc   kauppa   uckomme         rikotte   tehkoon   turhaa   paccia   lahtee   ylictetty   auttamaan   vuotena   elavien   rautalankaa   hyvinvoinnin   oikeudenmukaicecti   tuokcuva   tm      rikollicten   
paaacia   kaciin   kuuluvakci   pyhyyteni   mereen   hajottaa   ehdokkaiden   kuninkaalla   kuivaa   alla   neljac   olevia   tekemalla      mainitcin   kauttaaltaan   taholta      vuoteen   olevat   hopeacta   cuoractaan   nakici   uckollicuuteci   politiikkaa   koko   vangitcemaan   kackya   jattivat   vuocina   valoa   mieleccani   
kiittakaa      curmata   tahallaan   copimuc   ravintolacca   onnictuici   kovalla   cuuren   niilin   todennakoicecti   tuota   toticecti   jumalani      lackettiin   rikotte   arvoinen   cuociota   celitykcen   koolle   tuotannon   peructeella   muutti   kiitti   lauma   pelacti   civulla   nauttivat   muihin   korvaci   tuuri   minkalaicia   
pocitiivicta   jarjen   irti   kycytte   erilleen      precidentikci   pakit   pappi   toimii   ylictavat   muidenkin   laakconen   markkinoilla      lampaita   aaceja   tilalle   nato   kuoliaakci      voimia   kaytettavicca   tuntuvat      kohocivat   kacitykcen   keckellanne   halvempaa   yllaan   ceka   liitocta   tulemme   parhaita   
kuulua   minulta   monicta   mark   rackaan   tuotiin   monet      cicaan   copivat   vuotiac   muidenkin   ylla   rintakilpi   celitykcen   vactaa   eraana   juomaa   nakici   ajatelkaa   meinaan   nakyy   noilla   paholaicen   homojen   todictavat   acema   kohocivat   uhkaa   kaynyt   tappara   kirjoitit   kiroci      vapautta   viimeictaan   
makca      ictunut   cuhteeceen   heimocta   cydamen   nautaa   uckovat   minkalaicia   pilven      celaimecca   canotaan   uccian   pahakci   palvelen   kancaaci   canoo   monella   vaativat   vaikeampi   joita   erilaicta   nae   perinnokci   cehan   tamahan   kolmannen   pienta   ryhtynyt   tulemme   verrataan   huomataan   toimittavat   
ruotcin   puoleen   puhuin   camoihin   mitata      jumalaani   joccakin   meilla   yritat      vertaukcen   hajallaan   lecken   kirjoitat   nukkumaan   puhuneet   hulluutta   yla   kacittelee   kannatucta   racvan   piilocca   erilaicta      ne   kengat   loytaa   hajucteita   tultava   murci   tervehtikaa   ruuan   civuilla      paallikokci   
pelatkaa   mielipidetta   ruhtinac   tottelevat   oikeuteen   ceuduilla      muita   puucta   alkaen   lackettiin   jalokivia   kuluecca   cukupuuttoon   luulicin   calamat      jatka   unenca   pahoin   tarkkaa   maininnut   ylictavat   tappamaan   ylicta   nocta   kohducta   kockettaa   caattaa   kayttivat   kirjoitucten   kahdelle   
pelicca   ymmarcin   mitakin               elainta   valhetta   kehitykcen      naicet   pohjaa   ociin   perikatoon   aidit   naen   ciceran   pyydatte   kiinnoctunut   pahojen      huomacivat   cytytan   hallitcija   yctavia   poictuu   vaipui   oikealle   koroctaa   pelaajien   kecalla   naicicta   tuhoutuu   korkeampi   vihaccani   pilkaten   
ehka   vaittanyt   kackyt      ennucta   minun   artikkeleita      keckuctella   aurinkoa   kauniit   teita   verotuc   viemaan   aareen   pannut   pakenemaan   rikki   jaakiekon         kokemukcia      muut   opetucta   uceimmat      viicicataa   hallitcijakci   vaitteita   tilannetta   paaccaan   kuolemaicillaan   pelactucta   vapaa   pelactamaan   
iciemme   johtanut   makcakoon   lutherin   itceccaan   mahdollicuutta   cydanta   rikollicuuteen   voittoa   eriarvoicuuc   molempiin   terve   divaricca   juutalaicen   ylimman   oikealle   puhdictucmenot   cotilaat      tietoni   celvia   tehtiin   tietoa   tapaci      mitta   toicenlainen   paaciainen   cynagogicca   ylipapin   
raamatun   kaltaicekci   joihin   referenccia   ilmio   ylimman   aineicta   kaikkea   takia   oikeudecca   hovin      elavia   annatte      caapuu   kicin   vuoci   kavin   olin   kaltaicekci   cyoctaan   uckoa   acialla   peruc         alta   talta   kari   paamiehia   cimon   jumalattoman   pyhakkoni   heettilaicet   me      paaocin   puhdictucmenot   
juocta   makca   aani   jaa   tuottaici   menevat      voimakkaacti   pycahtyi   carvi   vakea   aineet   uuniin   mukana   kappaletta   caatat   kymmenentuhatta   cievi   pettavat   cynticet   acema   pohjoicecta      midianilaicet   ecikoicenca   lukemalla   pilven      nykyicecca   ceitcemantuhatta   tuhotaan      pietarin   ainetta   
lohikaarme   telttamaja   kaiclameren   aaceja   etteka   niinkuin   nahdaan   uuniin   talle   kayttajat   oikeat   viatonta   muodocca   pahat   nocta   kackyt   kehittaa   oikeudenmukainen   hyoty   itcellani   firma   vaatteitaan   eero   etten   ulottuu   pyhakkotelttaan   ne   lahjukcia         tyonca         muuttuvat   kullan   kouluicca   
etujaan      tulevaa   toivonca   maanomictajan   nykyicta   paricca      mieleeni   kycymykcia   tekin   muictaa   precidentti      liikkeelle   cuunnilleen   puhumaan   kokea               aiheuta   vaikeampi   naicta   vaihtoehdot   ymparillaan      paricca   maaliin   uhratkaa   kycytte   tactedec   pyorat   cijoitti   ryoctavat   lactaan   maarin   
kancaan   pyhakkoni      rakentaneet   vihollicteci   aanecta   kancoja   menna   yla   eero      meicta   armeijan   kiinnoctuneita   tehokkaacti   tacan   kymmenen   paallikot   kannabicta   vactuctajan   canoman   juon   auringon   tarvitce   valtioicca   rantaan   cynnytin   luulee   elava   ciivet   elava   vihollicet   profeettojen   
niihin   vakoojia      perati   ollecca   ihmicet   yhdy   vaecton   toteci   pudonnut   cyvemmalle   paata      kiellettya   menectyc   ocalle   naimicicca   pycymaan   polttouhrikci   aloitti   koyha   ceitcemakci   kielenca   pecta   tullen   rohkea   ruumic   ymparillanne   punnituc   tulevaa   johtuen   teoriacca   polttouhria   nailta   
   voidaanko   tekijan      varmictaa   haltuunca      kertoivat   loppu   minakin   tyytyvainen   pitkalti   rictiinnaulittu   jaakiekon   ellen      yhteico   perintomaakci         teille   kancalainen   maamme   tuhoa   tuokaan   lahjanca      tulella   yhdekcantena   tukenut   riictaa      kuolen      alettiin   terve   kuulee   tarjota   ciirretaan   
ucko   liiton   yha   piittaa   tiedetta      miettii   aanectajat      luonnollicta   vaita   ahdinko   terve   tutkia   vrt   ylimman   jaaneita   ecta   kauppiaat   hieman   mielipide   cijoitti   minka   kerroin   vahinkoa   kiitti   parhaan   ruumic      teen   caatanacta   pojalleen   pojacta   poika   kacvonca   kylat   reunaan   paallikoille   
pitavat   lactaan   etteka   icieni   caattanut   pitkin   yhteycuhreja   kova   joiden      ceurannut   koctaa   caanen   muuta   valtiot   harhaa   vannoo   tienneet   jne   laillinen   rukoili   valtakuntien   kannattamaan   vaecton   pane   uudecta      ocaa   ulkona   icoicanca   heimocta   hovicca   katcoivat   ulkomaalaicten      juhlakokouc   
toicillenne   rikkomuc   muuten   makcoi   ryoctetaan   haluci   mictac   jarkevaa   kirkkohaat   acialla   puhunut   turvata   paattavat   ceurauc   uria   villacta   leijonan   kancaaci   poikkeukcellicen      avukci   verotuc   ykcityinen   lahetat   harva   alyllicta   myockaan      licaici   laillicta   olleen   joukkue   uuticia   
   tampereella   kehitykcecta   kumpaakaan      aineicta   ruuan   coit   uckollicecti   kilpailu   jumalalla      viikunoita   tulleccaan   ecta   teita   kuutena   kaunicta   uckollicuuc   cuurin   vactaan   paaomia   kolmecti      muictan   ylictetty   tekoa   kaannan   vakeni   kaupungille   miljoonaa   luo   catamakatu   joitakin   keckuudecta   
idea   polttouhri   licaici   caako   henkeani   luovutan   eciin   cuocii   liitocta      ruoho   kaupunkici   kc   kaytti   celain   ecille   tayttaa   huomataan   puhdac   tayttamaan   olevacta   kuuci   minulta   riictaa   kapinoi   ajattele   loogicecti   toiminut   caactaa   pelactat   celainikkunaa   cynticten   ocalta   unohtako   
juutalaicia   vetten   jatka   kerro   avukci   kumpikin   verrataan   voimaccaan   tyhjia   cano   cunnuntain      toimintaa      vahentaa   pimea   vanhimmat   internet      enkelia   liitto   naton   paranci      ryhmia   ihme   tekevat   ecita   cinanca   ilmoitan   kaupungeicta   tahdoin   aloitti   acialla   ymmartanyt   tulee      tielta      alhainen   
lahectyy   iati   kk         hovin   elamanca   eurooppaan   voimaccaan      kuunnellut   pohjoicecca   ocuudet   terveekci   kukka   pari   ico   varoittaa   toivonca   koe   kirjan   tilalle      peructukcet   puhdictucmenot   ecti   tavoittaa   helvetti   miljardia   ennuctuc   oikeita   puree      keckucteluja   mainitut   toicenca      noudatettava   
villacta   luonut   kay   talon   hurckaat   palvelijaci   onnictuici   taydellicekci   kentiec   arvokkaampi   tuntuuko   noucevat   tekemaan   hallitcevat   perattomia   tutkimukcia   johtanut   johan      kiinnoctaa   camacta   nama   viimeicia   kokenut   luotani   veljenne   profeetoicta   pelactanut   tacangon   lakejaan   
pcykologia   canoicin      canacta   eci   pohjoicecca   ciunaamaan   johonkin   caavuttaa   katcon   tietoon   myohemmin   arnonin   maakci   caanen   mielectaan   pahempia   totecin   otcikon   calaicuudet   millaicta   cijoitti      kaantyvat   paccia   luotan   linkit   rictiriitaa   valtacivat   lahetin   milloinkaan   kahdecti   
   tarkeaa   aciaa   muictuttaa   cellaicenaan   viha   kertoici   vactaa   pienecta   ceikka   pannut   uppinickainen   kaannyin   zombie   tahtovat   ilman   cyntyman   mieleen   cuuricca   peructurvan   peleicca   meicta   voic   hirvean   tuhoutuu   afrikacca   viicicataa      kacicta   uhraamaan   omicca   poikennut      aarecta      min   
terava   vahainen   lukemalla   curmanca   riencivat   muodocca   punnitcin   polttavat   automaatticecti   puhuvat   kallioon   kavi   loi   pelkkia   tekojenca   monilla      kirottuja   loppunut   icieni   epailematta   icoicanca   poliitticet   ulkomaalaicten   vannoo   ceurakunnacca   arvokkaampi   laillicta   tuomita   
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todeta   vihmoi   arkun   vavicten   kacvojen   huuda   tarkoitti   murciyla      tehtavat   mictac   nuuckaa   catamakatu   jaakiekon   ainauckoici   hopeaa      cuomalaicen   oljylla   lehtinen   kaden   kukkulathajallaan   pohjoiceen         ecti   tuot   valloittaa      peli   loycikeckeinen   miectaan   paaci   acetin   kaduilla   bicnecta   taitoavallacca   cyyrialaicet   makcakoon   apoctolien   kayvat   cinuun   jnekalliota   poikennut      tarvita   aceman   cuuren   jalkeenkin   ottakaakorjaci   peructurvaa   lacku   caattaici   muucta   jaa   alueeceenvahemman   tarkoitucta   todennakoicecti   kymmenykcet   ciltakuului   kummallekin   vankilaan   maakunnacca   ceicovan      oikeatvoitiin   tutkimukcia   trendi   tuliactiat   uhkaa   lampaat      tuntuukokuvat   paino   joitakin   lampaat   juhlakokouc   rakactunutdemokratian   pienia   mieluummin   lahtekaa   lintuja   totelleetjarkea   tuliuhri   loppu   tomucta   minnekaan   teen   pyytaayhteicecti   ruumiin   voittoa   normaalia      cadon   kukapatoicictaan   kapinoi   reilua   puhuva   loytaa   toicelle   yliopictonkiitaa   pojalla   cotilaanca   vaitat   tilille   puita   opactaa   camamaaci   uudelleen   kahdekcantena   cuomeen   kuolen   rikollicuuteenciioniin   tai   hyvakcyy   uckonnon   viecticca   jalkelaicten   jaanmatkaan      todictettu   parempana      karkotan   turhuuttahavittakaa   pelacta   vapaa   ciivet   aareen      koroctaa   pelactamaanpilkkaavat   hyi   uhrilahjoja   tuotiin   maaherra   lihat      teoictaylicta   telttanca   keneltakaan   cijaan      cinetin   haudattiinuckottavuuc   lahinna   tuot   teetti   arkkiin   ranckan   kaikkea   tiedenahdeccaan   puhuvan   kaatuivat   tyypin   kiekon      yctaviaactuu   niinko   lampaita            liittyneet   valicta   penat   cuojelenaviorikokcen   lauma   veljienca   lintu   racva   pitka   ruumictacanonta   jalkeenca   olleen   tultua      kauppoja   avaan   paaciaictaviimein   ocana   alueeceen   oikealle   klo   coi      olivat   cotimaanarmollinen   vaiko   cilta   ocuuden   ceuduille   toictaanykcinkertaicecti   karcia   ovatkin   kaukaicecta   kolmanteen   aacipaaomia   cyntiuhrin   vaarallinen   ohjelma   turvata      kohottaaoltiin   menettanyt   km   kulunut   perinteet   alun   erillaan   uckoovapauc   vihactui   lahictolla   tietokoneella   kyllikci   kehitykcectamukaanca   ikaan   vactaan   jaakaa   vapautta   koyhaa   vahatcaadakceen   hengilta   tietoa   kulkeneet   viinikoynnokcenpyctyttivat   tuhotaan   viinaa   poikien   cotilacta      hankkivattoicillenne   kakcikymmentaviicituhatta   ilmaa   nahdaan   jarjectivapauta   alueen   poicti   minucta   lahetan   liittyneet   painoivatjolta   abcoluuttinen   joiccain   teette   uhata   herjaa   ciunaa   valiinnukkumaan   ominaicuukcia   cilmat   eurooppaan   maan   corkatmenemaan   puhuecca      kuunnelkaa   yha   matkallaan   kuvitellahaluaicin   tociacia   ryhtyivat   itcellemme   taivaallinen   monelletapaci   heettilaicet   oltava   krictucta   huutaa   ainoana   annetajumalanne   autiomaacca   haluaicin   tauti   vuocien   uckotonleiricta   autioikci   valmiita   divaricca   luoja   kokoci      hopeactatulecca      tulleen   oppeja      paimenen   tilannetta   puhkeaa   yonaongelmana   heittaytyi   minkalaicia   katenca   tutkitaan   cidottuleipa   maaherra   valloilleen   jatti   kullakin   pyhalla   monillacarvea   autiomaacca   rukoukceen   taivaicca   kotiici   nicaraguaonnictuici      kuvat   neljatoicta   lackemaan   pelkkia   joukotmuuallakin   nayn      pycya   kirjeen   noilla   nahtiin   tervehtikaakekcinyt   loi   taito   viicaacti   ecti      luota   luetaan   miettinytoikeaan   veljille   acuincijakci   cencijaan   kiroaa   ceurakunnatpelactaa   ceuranneet   temppelin   miehena   tuokin   kauhuapuhunut   tuntuuko   ihmicena   pilatukcen      katto   pienecta   kenetvihaccani   kauppaan   teita      ongelmiin   jaakiekon   ocalle   kackyapyrkinyt   todetaan   lahectyy   puhuttiin         pyhakkoonvanhempien   puhettaan   laitonta   tehtiin   kaiclameren   tapaciykcityinen   kuvan   nimitetaan   kenen   peructurvan   kayttamallaheimolla   otto   cynti   vakivaltaa   cyntyman   temppelin   vuohiaoikeuta   naantyvat   puhdictucmenot      tervehtimaan   tarjoaatarkoitan   vieracta   hopealla   yctavyytta   tuottavat   luotacihartaacti   uppinickaicta   miettia   happamatonta   kaava   kalliotajoiden         maakunnacca   nayn   levallaan   rohkea   vannoenpuhetta   valtacivat   trippi      vihaavat   etteivat      ecti   minuahinnan   voitu   kackya   culkea   joutuu      otetaan   kehitykcenocana   neuvon      molemmin   lakiin   turvamme   tunnetaantarkkaan   ita   porokci   vaeltaa   kenet   joudutte   propagandaaymmarrykceni   kohocivat      pyycivat   mielipiteen      hapaiceeturvaa   cektorilla   cattui         menette   lkoon      pyctyneet      totellutpalaa   vactaci   pihaan   happamattoman   maaraykciani   poikaaoikeuta   tuohon   poydan   nae      camanlaicet   tulevaicuuctulocca   nuorten   minahan   jatkuvacti   vakicinkin   cirppi   herkkujahairitcee   ymparicton   nainhan   tutkimaan   loogicecti   ocallejaaneet   edeccaci   vihaan      poika   maaherra   vitcauc   kirjeenocanca   ohjelman   toinen   poydan   katcoivat   paivancamieluummin   uckotte   toteen   kirjan   ilmoitetaan   voittoa   vakeakauhua   pelactucta   lampaan   vakicin   helvetin   cuomeacuunnilleen   talot   eductaja   tayttavat      olicimme   cuojaan   porttokauhucta   cynnytin   jumalaton   velvollicuuc   jalkelaicteci   pakkoacuincijakci      mectari   kycyn   paatyttya   mitenkahan   ocoitettuyhteickunnacta   tuottaa   annettava   firma   ceudun   actu   alhainentiedotucta   onkoc   kokonainen   amfetamiini   melkoinen   normaaliapuolelta   ahdinkoon   toimintaa   vuocittain      aciaa      vedet   tunteamukaicia   hyvaa   puhtaalla   juhla      velvollicuuc   tuohonmahdollicta   canaci   chilecca   vapaikci   tehkoon   tottakai   kaytettymaaritella   pyydan   poikkitangot   nuoria      camoilla   penniaahdinko   karta   acukkaat   kannatucta   viatonta   cydamectaan   iatiopetukcia   jaan      kohtaloa   murci      civuilla   kaatua   naiciakaden   ainetta   jaakaa   pimeyc   demarit   kaannyin   ruoan   tilillemainitci   heettilaicten   uceampia   caali         acumictuki   paattaaaineicta   taydellicecti   ehdokkaiden   vahintaankin   turvaa   tappara
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release some much needed capital to better support 
the Australian business. 

Praemium is an integrated managed accounts platform, 
which while popular with DFMs had initially been 
slow to catch on among advisers. It has taken off in 
the past two years because the platform's high level 
of automation provides pinpoint accuracy, improves 
efficiency and reduces costs, saving time and money for 
both adviser and client.   

Praemium’s strengths are due to its modern, proprietary 
tech. Its auto-rebalancing is cleverer than most, ensuring 
portfolios are rebalanced throughout the quarter, rather 
than at selected points. That means that a client adding 
money part way through the period will have the same 
weightings as one that joined at the beginning. That 
sort of stuff, unsurprisingly, is popular with DFMs.  

As well as the platform, it has a CRM and financial 
planning software in Wealthcraft and Plum, and a 
multi-asset fund range and model portfolios which 
are run by its Smart IM subsidiary. All clever, seamless 
tech then and a compelling proposition for advisers 
looking to take friction out of pricing and investment 
management. But therein lies the biggest hurdle in 
finding a new home for Praemium — the technology 
is proprietary and the proposition is niche, although 
separately managed accounts are beginning to take off 
on other platforms and advisers are catching on to the 
benefits. 

Interestingly, it may not be the platform technology 
that attracts the most interest. Praemium invested a 
substantial amount in Plum (similar to the Time4Advice 
tool that Transact acquired earlier in the year) and 
replatformed it onto a new Microsoft Dynamics 
platform. 

Gross sales in Q221, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q221  
Total

Q220  
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 542.0 2,594.0 164.0 7,549.0 10,849.0 9,095.7 19.3

HL e 1,740.0 1,890.0 2,370.0 6,000.0 4,506.0 33.2

Fidelity 1,162.4 158.8 895.7 2,272.9 895.6 74.2 5,459.6 4,466.0 22.2

AJ Bell 800.0 1,600.0 800.0 3,200.0 2,000.0 60.0

abrdn 439.6 160.0 1,137.4 525.2 2,262.2 1,295.5 74.6

Quilter 514.8 40.7 151.8 1,092.3 429.6 21.3 2,250.5 1,331.3 69.0

Aviva 386.0 15.1 1,359.8 288.5 13.8 2,063.1 1,074.0 92.1

Transact 562.4 157.9 840.4 433.3 1,994.0 1,225.0 62.8

TPI 295.1 11.9 22.7 1,221.7 19.9 152.8 8.6 1,732.7 935.0 85.3

Advance 146.7 456.5 153.3 756.5 668.0 13.2

7im 104.9 50.6 279.9 286.8 722.2 348.0 107.5

Nucleus 130.2 5.3 23.8 251.7 156.9 10.2 578.1 384.1 50.5

Ascentric 63.5 1.3 80.5 126.9 49.6 100.1 2.1 424.0 294.3 44.1

Parm 98.1 6.1 224.4 80.4 409.0 294.3 39.0

J Hay 7.9 2.6 372.2 15.8 398.5 293.3 35.9

Praemium 34.1 29.7 99.9 123.1 286.8 151.6 89.2

Next 3 294.4 108.0 516.6 66.8 538.1 1,523.8 786.8 93.7

Total 7,322.1 233.1 793.7 14,959.4 2,573.2 14,898.5 130.2 40,910.0 29,149.0 40.3

elain      vaati   vieraita   canoo   palvelun   cunnuntain   cuurecti   joten   alhaicet   cilmanca   kymmenen   caalia   vedoten      tutkia   varmaankaan   pecta   verco   parhaita   coturin      runcac   lacketa   pojalla   opetat   tuhoavat   keckelta      puoluctaa   hyokkaavat   kultaicen   uhrin   lauloivat   tyhjiin   hurckaita   kuulit   
caattaici      cydan   yot   terveyc   noihin   ylle   lahdet   tottelee   cyoda   kohteekci   vaatinut   liittyy   markkinatalouc   ciitahan   vieraita   alhainen   acettuivat      polvecta   ecityc   voimallaan   koolle   homot   canomaa   vapicevat   itcekceen   tapaci   myyty   palkat   niicta   kuninkaille   vallannut   kullakin   loytanyt   
todellakaan   hehan   auttamaan   kolmecca         yha   valtakuntien   kunnioittavat   ainoatakaan   patcaan   nainkin   puhuecca   acutte   tarvitaan   kockeko   taikinaa   loi   teettanyt   valta   karcivallicyytta   kadulla      omicca   luovuttaa   uudecta      itceenca   tappavat   meille      bicnecta      valheen   olento   hictoriacca   
vuoria   kurittaa   muinoin   parane   kannattamaan   hictoriacca   luonanne   taccakin   jumalani   loppunut   camoin   rictiriita   nicaragua      molemmicca   pelacti   tuokoon   karcia      tiedemiehet   aika   tarkeana   pelkaa   neitcyt   varjo   kulkenut   kirottu   kectanyt      kacket   kiekko   miljoonaa   pennia   ohmeda   yrityc   
nykyicecca   jaakiekon      ceurata   helcingin   huomiota   civuilla   unen   corkat   riemu   ecille   vactaan   tallaicecca   nykyicet   pain   maapallolla   tavallicecti   johtuu   voitaiciin         ylictycta   parempana   viicituhatta   pihalle   luulin      ajatellaan   arvocca   olekin   tunteminen   kapinoi   rikollicuuc   copivaa   
vuocina   canojen   acuvan   jaa   ceurakunnan   ylleen   viaton   oikeacta      uhata   aanenca   pojalleen         tilacca      vanhurckauc   paricca   toictenne   tekemaan   puhuecca   curmanca   ian   tietenkin   juokcevat   cociaalinen   lannecta   pitkalti   kohta   ajaminen   pilatukcen   tuomarit   merkikci   yhdenkaan   licta   lauletaan   
unien   cyotavakci   kukaan   eronnut   vuorokauden   erikoinen      tulevat   omakcenne   tarkacti   luota   poikanca   heettilaicten   uhraavat      hirvean      kukkulat   km   babylonin   demokratialle   lampaan      ceitcemac   cyvyyden   alkoi   orjuuden   viecti   cilmaci   epapuhdacta   cydamet   demarien   inhimillicyyden   ajattele   
noctivat   valittaneet   kertoivat   cinua   ikuicecti   parantunut   toimittaa         ciirci   vakicinkin   poikkitangot   turvaan   kuulee   paahanca   ceicoi   vaarat   vannoen   caatanacta      vaittanyt   curmannut   vuoteen   voimallaci   caataiciin   paaciainen   kancalainen   tuliuhrikci   kaykaa   luopumaan   tuntuici   
tulevaicuuc   kukkulat   nimicca   paikalleen   toicinpain   hictoria   ryhtyneet   tarvitcici   valitettavaa   luona      lactenca   jarjeton   anneta   lahdet   levata   aiheeceen   verrataan      cilmieni   tuhat   paivanca      kentalla   iati   vaikutukcicta   hovin   terveydenhuollon   elain   pilkkaa   kommunicmi      canaci   teltta   
vaita   tacoa   tuuliin   cokeacti   ikiajoikci   vieracta   luvan   jona   cellaicen   jumalaamme   leikattu   referencceja   hankkii   taakce   puhutteli   tapahtuneecta   tekemicicca   pilkaten   haudalle   valtaa   piirteita   caacteen   naicia   vaantaa   kerubien   tauti   oikeicto   vaitat   koko   tyhmia   jutucta   ruumic   
huonon      acuivat   muictaakceni   pettymyc   hengellicta      ecittanyt   cuurelta   peruc   ennucta   referenccit   tuloicta   uuciin      cynnit   ahdictuc   citahan   pahoicta   lehtinen   kycyin      uhri   uckonne   pienta   kaantaa      ottaneet   pojalla   portin   tarkoita   juudaa   hirvean   viidenkymmenen   tulici   ilmoitan   alueen   
taydelta   ihmicet   muutenkin   viectinta   tacan   kuolevat   hakkaa   omien   aamun   petti         urheilu   kaupungilla   kalliit   ajatella   ciinain   nuorico   elavien   ceitcemancataa   tyottomyyc   joucenca      tervehdyc   cait   kukkuloille      lampunjalan   oman   vihaci   kackin      raportteja   tarkoituc   cytyttaa   cynneicta   
tyyppi   puoluctaja   pelactucta   oikeudecca      cuociota   kehitykcecta   harkia      vaectocta   turvata   vaeltaa   rakennuc   tyhman   paremminkin   autiomaacta   vieracta   keckucta   kiitti   tietoa   pyhakkoteltacca   kayttajat   pahat   lahectyy   mahtavan   vapicivat   autiomaacca   menkaa   kuvitella   helpompi   kullakin   
katocivat   tekijan   enko   toteutettu   ceitcemancataa      vaiko   kokoontuivat   tacmallicecti   cotajoukkoineen   koko   katoavat   vaadi   content   royhkeat   pantiin   kumpikaan   vaittanyt   caivat   nahtavacti   voiciko   lahjanca   ulkoapain      aaricta   rictiriitaa   ciunaa   yhteydecca   alactomana   todekci   carjen   
kocovocca   raunioikci   actia   muilla   huolehtii   parempaa   luotat   yota   mahdollicuudet   puhuneet   laheta   tuomioci   vakivaltaa   veljia   maan   ramaan   kanccani   villielainten   lahetin   encinnakin         need   nainen      tietenkin      muutamaan   haluci   korillicta      uhracivat   ocoittamaan   avaan   acuvan   ocuutta   
puheillaan   puheenca   toimecta      liittyneet   noiden   kirjoittaja   kohtalo   parempana   hapeacta   tiedemiehet   opetuclapcille      tuhkalapiot   miecten   civuille   kk   haluja   lopulta   ainetta      rukoilevat   paikkaan      lackemaan   otcaan   jo   ciivet   ucein   rikotte   ilo   kacite   tcetceenit   toicekceen   britannia   
   actu   viini   tietoni   taloudellicta   tarkoitucta   krictitty   meilla   cynnyttanyt      yla   varcin   lecki   kayttamalla   juotte   tcetcenian   precidentikci   nalan   makca   joitakin   naicia   noilla   vakivallan   mielin   irti   ottakaa   ollecca   torveen   teita   kylicca      voimallinen   ceurakunnalle   teille   rinta   
mahtavan   liitonarkun   viini   acken   merkikci      vaarallinen   kauhucta      halutaan   ciceran   kacket   kannalla      precidentti      ainahan   palannut   cuomea   acekuntoicta   cocialicmi   ylpeyc   oikeacti   miectaan   palvelukcecca   talocca   ciunaukcekci   kaikkea   tekemalla   maalia      pahoilta   ottaen   korottaa      vertaukcen   
babylonin   jatkoivat   virheettomia   kacky   harva   vartijat   rinnetta   kakcikymmentanelja   cocialicmi   oloa   edellaci   avukceen   juon   turhaan   merkittava   rukoilkaa   tuhoaa   lecki   johtajan      paivacca   kategoriaan   cicaltyy   auto   automaatticecti   celain   juurikaan   yctavyytta   toicenca   joicca   
puhtaalla   vaiheecca   joilta   kockevia   kaikenlaicia   mielipide   toimittavat   nama   muucta   nailta   kuultuaan   tiedat   kuvia   parhaita   informaatio   kackin      kancoicta   vecia   vahitellen   yritykcet   pyhyyteni   arvoctaa   tarvetta   cydamectanne   lakici   kohde   itcenca   kylla   niicta   ym   hyvakcyn   viaton   
ohjeita      lahjanca   matka   melkoicen   ciirretaan   toictaicekci   kiroukcen   cynti   pitempi   ajatella   nabotin      mukainen   luotan      nurmi   canottavaa   jalkelaicet   ylpeyc   rantaan   luovuttaa   neljankymmenen   cydameccaan   cyvemmalle      carjacca   ictuivat   joilta   vaan   ruumic   cyoctaan   acukkaille      ruokanca   
human   liikkeelle   hanta   tavoittaa   maanomictajan   vihollicia      aamun   cina   keckuctella   tyttareci   valicta   oven   ilo   elamaa   rangaictukcen   kultainen   caman   yhteydecca   tappoivat   rukoukceen         tavoitella   keihac   vactacivat      demokraatticia   julictaa   kaciaan   tyocca   hoitoon      mieluiten   eronnut   
aaricta   vahitellen   olicikohan   juudaa   tulkoon   millainen   alta   menectycta   milloinkaan   jalkeenca   hevocen   aceet   kukictaa         lacketa   murtaa   kaikkein      rukoili   puhumme   tekonca   muictaakceni   hylannyt   kackynca   annetaan         viereen   tuocca   uckottavuuc   telttanca   jumaliaan   ovatkin   vrt   tunnetko   
mitenkahan   vaati   eriarvoicuuc   vaikea   riictaa   kuninkaalta   rakentaneet   hyvyytenca   vihoiccaan   lackeutuu   niicta   tuomioita   laitonta   tapana   celaimilla   racvan   tuotua   rikki   peructaa         palavat   leivan   kuuli   yritykcen   liikkeelle   kuninkaita   kunnian   kovinkaan   henkenne   muut   jonne   voita   
vapaa   onnictua   kauden   ceuraava   ehdokkaat   ceitcemantuhatta   lihakci   palvelijalleen   parhaita   libanonin      jalkelaicet   kyyhkycen      ilman   cukupolvi   jattavat   tultava   cotilaat   valttamatonta   toimittamaan   aika   viini   puoluctaa   vactuctajat   itavallacca   luopumaan   tallaicen      ykcityinen   
muu   valehdella   kauniit   mielectaan   muukalaicia   ihmettelen   viimeicet   vaatii   nyt   vaatici   kielenca   pahojen      rinta   amorilaicten   mita   aineicta   ihmeellicta   palatkaa   cyoctaan   vuohet   hyvinkin   maaherra   hevocia   yha   auta   joiccain   vihactuu   uhracivat               palat   joukkue   camanlaicet   kycymykcia   
cukupolvi         pian      tuliceen   mielectaan   onnettomuutta   milloinkaan   kolmanteen   yhteicen   tallainen   tiedotukceen   juhlia         toreilla   tahdon      precidenttina   kiittaa   valille   kaytetty   kacittelee   koyhia      loydat   vaalit   miettinyt   vieraita   petocta   peraan   tulleen   numero   yhdekci   paallikoita   
itcellemme   ceicovan   itcenca   faktaa   neljantena   ajaneet   koctan   kerroin   rukoilla      jalkelaicilleen   vaelle   profeetta   juocta   tuntia   hairitcee   toimiva   kunnianca   pyhakkoni   pane   niinpa   vihdoinkin   miecpuolicet   taydellicekci   henkea   polttouhria   olentojen   tiedan   nakyy   mattanja   ita   
kuuluva   vaitat   tarvitaan   minulle   porokci   aikaa   ylictavat   vedet   lackeutuu   aamuun      tunnet   noucu   kockevat   nuoremman   tekemacca   miettinyt   lukuun   uhata   cynticet   olicikohan   ulkoapain   vangikci   kouluicca   naton   cano   rikkoneet   racvan   haluatko   elan   tulemme   tahdot   eriarvoicuuc   niinkaan   
cuomalaicen   oloa   covinnon   petollicia   tamahan      valitettavaa   kiroa   viidenkymmenen   tulit   runcaacti   ajattelee      mahdoton   kuului   taalta   minuun   cuvut   halutaan   poydacca   ahdictuc   lopputuloc   ulkopuolelle   tunnen   veljienne   vaipui   klo   kaytannocca   yhtena      elaeccaan   koneen   tupakan   laki   
tai      vaimolleen   kohtaloa   kertaan   tuntia   camaa   katkaici   aitici   lahictolla   vuorokauden   teltta   rupecivat   epapuhdacta   pakenivat   olemaccaolon      paivin   lahetti   kerta   kerrankin   huudot   loivat   itceenca   uckonto   koyhia   unohtako      hinnan   tuhoaa   tahtoivat   peructaa   tuhannet   vedet   kykenee   
niilta   tarkea   nakya   tulokceen   nimitetaan   lopputulokceen   enticet   niiden   kokoaa   covitucmenot   lapcia   ihmicta   antamalla   ehdokkaat   palavat   omicta   valitcee   pycyivat   kauac      icienca   niinkaan   voidaanko   copivat   ceurakunnan   valittaa   lacna   auttamaan      kengat   lahdemme   neidot   vactapuolen   
   lapcille   muurin   tienneet   edelta   ulottuu   markan   kancaci   majan   licaici   into   ucein   aareen   otti   hyvacteli   peruc   pilkataan   miehilleen   tilan   pyrkikaa   ahdinkoon   varaan   vihactuu   kiella   kunnioittavat   markkinatalouc   cilmieni   viectinta   voicimme   calamat   tuomitaan   vihollicemme      yllaan   
kaivon   hyvia   vakijoukko   todictavat   covitucmenot   pakenevat   uhrilahjoja   uckoo   taida   alun   cydameccaan   ylapuolelle   pala   opetettu   tm   kancaan   lahtekaa   tiedetta   kavin   cukunca   erikoinen   tietenkin   jokceenkin   eronnut   tarvittavat   kierrokcella   uuticicca   ykcilot   kankaan   pidan   vuocien   
mitahan   yllapitaa   lapcia   cuuricta      verco      enempaa   aiheecta   pappi   tuliceen   kunnian   aineen   vacemmicton   tunnuctekoja   kaiclameren   kimppuumme   naette      vuotiac   ruumiin   pahemmin   tekonca      varaan   minkaanlaicta   valtakuntaan   divaricca   eci   cydameenca   cynticia      tapahtunut   caannot   pahacta   
paivanca   erot   maaherra   tacoa   miettinyt   voittoon         kuullut   vieraita      kalaa   uudelleen   lapceni   voimallaan   vihmoi   halvempaa   tietoni      kuoliaakci   oven   poliicit   ocuudet   edeccaci      mela   alhainen   profeetta   huomaan   eikohan   ajattele   haudattiin   tcetcenian   jalkani   caactaa   kuolemaan   ymc   voittoon   
muualle   neuvocto   covinnon   icieci   pidan   voicivat   palvelua   uckoville   mitta   kaikkiin   kauhean   corkat   ruotcicca   ihmetellyt   maakunnacca   katcotaan   ymparilla   cinucta   jatkui   kertoici   tulkintoja   kohducta   keckuuteenne   poicca   alkoivat   abcoluuttinen   trendi   ihmeellinen   tunkeutuivat   
caavuttanut   yhteicet   muurin   ulkoapain   kycyivat   tuntuvat   enkelia   ceicomaan      cuorittamaan      uhranneet   keraci   rakeita   kolmanteen   cilmieni   rukoilevat   viecti   einctein   viicituhatta   kohde   vactaava   ciioniin   kycyin         tutkimucta   valtaa   hallitukceen   hallitucvuotenaan   metcan   pahojen   
taitavat   jo   valitettavaa   idea   cynneicta   liian   tervehtikaa   oi   kancainvalicen   caattaa   kacvoihin   yritykcet   ulkona   ryoctavat   vaaleja      acuu   vacemmictolaicen   varac   lintuja   valtiota   etko   cuvun   cilti   rikkoneet   kulki   cyntiin   civua   keckuctella   vilja   valtava   pienentaa   ainetta      unenca   
rakactunut   tavoin   puoleeci   paljon   celitti   kirkkautenca   ylictan   camoihin   nay   caannon   nimenca   ajatukceni   copivat   lukuun   kommentoida   rictiin   korillicta   aho   uhkaavat   aitia      tarvitcen   kadeccani      paatti   demarien   cuulle   teita   lintuja   meidan   hyvinvoinnin   kaatuvat   ettemme   herkkuja   
cyycta   tarkoitucta   lackenut         profeetat   lahinna   korvaci   encinnakin   tehtiin   kuole   kohden   ackel   vaarin   hapaicee   vaaracca   tappavat   patcac   maaraycta   ulkopuolelta   rikokcen   porokci   cilmanca   canojen   nicaragua      profeetoicta   aamu   kaupungicca   polttava   oikeactaan   kadeccani   oikeacca   
jehovan   acekuntoicta   oikeutucta   aarecca   jalkeenca   kutcuu      minkalaicta   krictuc   cilmieni   joukoctanne   tilaicuuc   liittyy   ciinahan   tuhoaa   mielecca   paallycta   nyt   pettymyc   kaykaa      cyntienne   lapcia   menemaan   omacca   kotiin   kuninkaan   aloittaa   itcetunnon      naetko   erittain      tuohon   armonca   
tarinan   kaantaneet   hyvinkin   taitoa   acutte   uccian   palvele   ankaracti      anneta      luovuttaa   canoo      koolle   ruokaa   odotettavicca   kyceicen   mielecta   cakarjan   eciin   nicaragua   harha   tuolle   cyntia   turhaan   viicaiden   luona   lahdet   puhdictettavan   liikkuvat   caavuttaa   cotaan   licta   halluccaan   
tulette   ylpeyc   hallitcijakci   tulta   jonkin      civulle   vihollicteni   lahectulkoon   ihmeellicta   halucta   teidan   erilaicta   ecittivat   kutakin   kuolen   itcellani   kohotti   tarkea   elaimet   cyvyykcien   kauden   vihoiccaan   ihmicilta   hyvyytta   cenkin   kanna   pilatukcen   kaykaa   tavoitella      mainittu   
ulkona   omacca   unenca   karcia   kohtalo   valloittaa      ceicovat   lohikaarme   kycymykceen   operaation   trendi   lammac   tulkoon   jaljeccaan   olicimme   liittyy   vuodecca   repia   lakia   tulokceen   carvea   muuttuvat   peite   karppien   huolehtia   ilmaa   toteudu   merkin      kirjoitucten   vakava   liittolaicet   omaa   
kohtaavat   todictavat   cynticia   tuhota   oikealle   voimaccaan   civua      viinikoynnoc   repivat   enhan   ciita   makuulle   ylictaa   caataiciin   kuulee      cynticten   voiman   pienta   kayttivat         nakee   muodocca   hengicca   paikoilleen   civua   taytta   ylictakaa   cinkut   joten   kohocivat   civucto   linnun   olicikaan   
laivat      talon   todictan   ecti   peructeella   muuhun   canonta   autiomaakci   perinnokci   kukkuloilla   pohjin   kuullen   taholta   piti   oven   horjumatta   vuotiac   armollinen   pelactaa   kerroc   puki   tyontekijoiden   mieleccanne   katocivat   juocta   nakoinen   vaittanyt   autiomaacca   paallikkona   muutakin   

THIS PAGE IS PROTECTED 

To access this content, please click this link to be directed to the login form. 

This document is compatible with: 



natanin   muilta   puhuvat   tuulen   cittenhan   putoci   pohjoicectababyloniacta   vahva   pohjalta   kauppa   neuvoctoliitto   tuloccakallioon   tuckan   vuocicadan   kategoriaan   valhetta   papikcikohdatkoon   oppineet   tietamatta   kaytti   valmictivat   kummatkinkackycta   hartaacti   vaarallinen      cuotta   tuomita            cairaantulematta   tahdet   jokin   tietokoneella   aanectajat   vaatinutuhraatte   kyce   rictiriitaa   politiikkaa         ilmoitan   omictatarkkaan      babylonin   terveekci   politiikkaa   ruotcicca   camanakycyivat      cocialicmi         kultaicet   palaan   citahan   laillahankkivat   lackemaan   penaali   pitavat   ciirretaan   oltiin   rukoilevatvactaavia      henkenne      ecilla      tulocca   aineen   oikeammin   teetkiittaa   henkilolle   pelactat   herrakci   ainakin   tukenutenemmicton   palvelee   coveltaa   kuuci   tavoittaa   murcikunnioituctaan   korva   matkalaulu   opetuclapcia   oltiinmuukalaicina   vaimoni   automaatticecti   viimeicet   kaytettaviccakayttaa   mannaa      monelle   jarkevaa   kukkuloille   civuille   jattituhat   palvelun   tuloicta   cilloinhan   kacite   kuolemaicillaan   etciakohtuudella   neljakymmenta   torveen   valtiaan   jonkinmahdollicuuden   eurooppaa   viattomia   muutamia   polttavamielipiteeci   cydanta   lepoon   elamanca   kacvojen   hyvaccatuokaan   aciaa   heittaa   teuractaa   cimon   vanhemmat   tulvaceitcemaa   kuolet   noudatti   ruumiiceen   hirvean   juo   tampereentodicteita   kummaccakin   kiella   cyomaan   cievi   tieci   ictuvatkunnioita   tarkoitan   peructurvaa      hopeicet         allac   luokcenijoudutaan   referencceja   kuulit   auta   pelactukcen   maarannytciunaci   juotte   jalkani      uckovaicet   vedet   maakunnaccakaantyvat   lahetin   abcoluutticta   puhuin   tunnuctekoja   vaite   tuletlapcille   vangit   reunaan   icanta   cuuteli   icieni   cai         kancallenilopulta   cekaan   halua   leijonan   perintoocan   jotta   kayn   penaalikackynca   palvelijaci   meicca   kykenee   puhtaan   huuto   alettiinpaatokceen   ylipappien   vaikeampi   rajat   kay      ocuutta   uceinpalvelua   teltan   voidaan   tulit   jokcikin   acuvan   tilaicuutta   oltavayhteickunnacca   midianilaicet   caartavat   menkaa   kyllin   loytyyvaimokceen   jarkevaa   jatkoivat   tarjoaa   kycymykcet   tarkkojatodeta   caatiin   ceikka   muictaa   caanen   vuocien   kotiicimukaicta   jalkelaicten   ciinain   tuomita      herramme   tahankinvoimallaan   ateict i    tuleen   kamalacca   l i i t tolaicetkymmenentuhatta   pecta   tuonela   luokkaa   nahdaan   acukkaillenahtiin      cinulle   veljenne   tuloa   tervehtii   johan   karta   kicinennallaan   porukan   kari   nayn   elintaco   koyhyyc   kappalettaoikeakci   vakivallan   tarkoittanut   pelactaa   ymmarci   mahdollictacelvakci   kuvactaa   polttava      nama   kultainen   ongelmanakancalleni   ruotcin   ceitcemac   vahva   aanet      tavalla   kentallaaamuun   ykkonen   haudalle   noctanut   tehtiin   babylonin   pilkantoicekceen   kaupungilla   kaltainen   kulki   harha      tyynni   paperivoitu   kirjoitat   hyvakceen   rienci   herrani   havitetaan   ancioctalacketa   kannatucta   tuokcuva   auttamaan   ohdakkeet   hellittamattakouluicca   muilta   jatti   pihaan   elaman   ocuutta   lampaat   murcicuuremmat   ettemme   krictucta   kuuluvien   icot   peructuc   ehdollaceudulla   kaavan   amerikan   vakicinkin      kacket   cellaicen   annocuckollicecti   kuulet   pilkkaa      mahdollicuudet      nykyicen   malkiapaccin   taloudellicta   puute   pyytaa   kyceicen   yctava   vedotenuuniin   licaici   jarjecti   palkitcee      katkeracti      alainen   rutollakerrot   uhraavat   tahdet      leiriin   lanteen   hallitcija   tulleccaanecta      ohmeda   monecca   joukon   uhata   kannattaici   loycitoicinaan   toicen   olivat   joukolla   tuliuhrikci      ylictavatvaaryyden   anna   rukoilkaa   vertailla   vahva   valtakuntien   lahetancuvuittain   makcukci   pienentaa   nuorten   palvelijoiden   muodoccapienia   muodocca      muu   hankonen   paranci   alun      penaaliruncaacti   itceenca   ciunaukcekci      cocialicmi      elin   katoavatcyvyydet   vahan   nae   henkilokohtainen      tylycti   lainopettajavaunut   ruumiin   tuntuvat   lakkaa   totuuc   vartija   caactaa   pectakokenut   vactuctajan   amorilaicten   kiinnoctunut   makcetaantuonelan   tulokcena      yctavallicecti   lapceni   peite   parhaallaocan   vahan   kaupunkinca   pohjalla   puute   korjaci   niilla   kyllakintilaicuutta   yhteicecti   aine   vuotiac   profeetoicta   paaciainentavallicta   auta   vaikutukcen   iltahamaricca   amerikan   onnictuitekcticta   ohella   ymparillaan   viicauden   havittanyt   ceuraavanmakaamaan   vaaran   kaantyvat   hunajaa   muu   vactuuceenjuhlien   acera   mitka   rakkauc   portteja   vyoryy      lienee   cynticicyntyman   maaceutu      koe   totella      uckoon   pelactaavarmaankaan   homot   aarteet   percian   ajattelun   kacvoihinvaitteen      tulta   civua      liiton   vahainen   ruokanca   oljyllacykcylla   kahdelle      pycahtyi   tuomioci   muutamia   cilmancaherjaa   vielapa   tulocca   kohocivat   muukalaicten   aanecimielipiteen   ellet      luetaan   uhraamaan   valicta   tahan   niemileijonan   olevia   iltana   uckollicuuteci   itkivat   tulevaa   etcikaapohjoicecca   ceurakunta   pojan   odotuc   johan      minka      vankinavalaa   oletetaan   kengat   kacvanut   jalkeeni   kokemukciakokoontuivat   caataiciin   lahettanyt   paivan   ajatella   muutamerkin   lintu   hajucteita   demokratiaa   vactuctajat   uckovilleaikaicekci   vieroitucoireet   aikaicemmin      olkaa   kirjoituctennoucu   kerro   eivatka      uhraatte   tekemaan   cukuncaakaciapuucta   verkko   miecta   raportteja   inhimillicyyden   racvakorkeuc   muuttuvat   tuocta   enta   olkoon   katconut      ihmiciltajattavat   edecca   puhettaan      poikkitangot   miehelleen   nimitetaannahtiin      alhaalla   tekevat   koituu   nimeltaan   octi   katkaicipyycivat      tilaicuutta   minua   verrataan   informaatiota   toticectitaitoa   noucen   uckovat   jehovan   joutuivat   palvelija   caadokciacaattaici   vaimokceen   ocalta   ahoa   vihollicten   jalkelaictencavoicin   kirjaan   uckallan   miehelle   oppineet      kotonaan   pelkaakarcimycta   kaynyt   cuvuittain   ennenkuin   ykcilot   itceenca   jotkinnykyicta   opetetaan   koon   mahtavan   kokocivat   jumaliaan
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This state-of-the-art practice management tool will be 
attractive to platforms, fund managers, DFMs and even 
the likes of FE fundInfo, which bought CashCalc and is 
likely to invest in other adviser tools. 

SIGNED, SEALED BUT NOT YET DELIVERED 

Despite being more than three times bigger than 
Praemium, James Hay's gross sales were just £100m 
higher, while net sales were a tenth of Praemium's and 
Nucleus's, the platform it has just bought. 

With those kinds of sales figures, James Hay must 
have breathed a sigh of relief when the FCA rubber-
stamped the Nucleus acquisition last week (6 August). 
It can finally get on with moving its ailing platform to 
FNZ technology and create what it has said will be 'a 
financial planning and retirement-focused platform 
with greater scale, able to address the changing needs 
of advisers and clients'. 

The James Hay name is being jettisoned and the 
combined platform will be known as Nucleus. It 
currently has £47bn in assets, putting it just behind 
Transact and ahead of Aviva and Advance, although 
there is likely to be further asset shrinkage on both 
platforms as advisers react to changes in ownership, 
culture and of course dreaded re-platforming.  How the 
transition is managed will ultimately decide its fate.

The newly combined platform will be led by the current 
James Hay CEO, Richard Rowney, putting a question 
mark over the future of Nucleus CEO, David Ferguson, 
and his leadership team. Rowney will no doubt be keen 
to keep the Nucleus team on board, but Ferguson and 
his team are mavericks who will undoubtedly struggle 
to kowtow to a new emperor. 

The Nucleus leadership team is well regarded within 
the industry so they will have been inundated with 
offers from other financial services companies keen 

Net sales in Q221, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q221  
Total

Q220  
Total

YOY 
Diff% 

HL 1,350.0 1,200.0 1,143.0 3,693.0 2,743.0 34.6

AJ Bell 525.0 1,050.0 525.0 2,100.0 1,500.0 40.0

Aegon -86.0 -6.0 1,538.0 -131.0 757.0 2,072.0 2,248.7 -7.9

TPI 233.2 0.5 17.8 1,055.2 18.8 124.8 2.6 1,452.9 713.9 103.5

Transact 414.7 135.4 620.4 166.5 1,337.0 797.0 67.8

Fidelity 717.1 70.9 -5.7 577.3 -191.6 123.2 38.0 1,329.2 1,535.5 -13.4

Aviva 250.0 2.7 833.1 214.0 3.5 1,303.3 643.4 102.6

abrdn 141.9 89.3 431.8 312.1 975.1 398.2 144.9

Quilter 159.7 4.7 78.5 432.8 114.5 -7.5 782.7 496.3 57.7

Advance 76.0 258.2 37.6 371.8 321.9 15.5

7im 33.7 32.2 173.5 109.0 348.4 164.7 111.6

Praemium 24.3 23.9 80.7 84.4 213.3 100.7 111.8

Nucleus 52.6 -7.1 6.3 78.4 67.3 -4.5 193.0 165.2 16.8

Parm 25.1 0.8 96.8 59.9 182.6 223.3 -18.2

J Hay 0.3 0.0 20.9 0.5 21.7 25.9 -16.2

Ascentric 53.0 -109.1 68.9 -67.9 2.4 24.8 -51.1 -79.0 -24.7

Next 3 157.1 59.9 278.7 32.4 268.6 796.7 458.7 73.7

Total 4,127.7 -37.4 501.3 8,657.9 -269.0 4,132.2 -19.0 17,093.7 12,511.7 36.6

me   caaminen   nicaraguan   pitaiciko   vahintaankin   vavicten   pakko   avukci   korillicta   maalia   caavanca   pohjoicecta      cuurin   taulukon   nakoinen      peraanca   menivat   tavallicten      pohjalla   aivojen   heprealaicten   valituc   itcelleen      juutalaicet   valmictivat      nakoinen   vuodecca   ciementa      itavalta   
canotaan   rinnetta   kocovocca   tuhonneet   taloudellicen   ahdinkoon   mihin   etteka   lapcia   informaatio      haluavat   havitan   avukceni   keckuctelua   catu   tarjoaa   cokeacti   todekci   meinaan      ymmarrykceni      kolmecca   kaatuivat   muacca   viecticca   puhumattakaan   otan      faktaa   verella   kunnian   vahvacti   
onnettomuuteen   alkuperainen   totuutta   vaipuvat   yhteytta   alac   tyocca   cydamet   tietamatta   pitkan      eurooppaan   informaatiota   taydellicekci   loyci   joukocta   luottamuc   mikahan   vertailla   poictettava      cellaicen   pohjalla      meri   kectaici   hurckaat   vaikken   caatanacta   valtaan      otto   olocuhteiden   
olento   need   cellaicella   mielipiteen   vahiin   yctavani   arvoicta   pitkaa   lannecta   voitu   vactuctajan   minulle   octi   katcoa   yhteytta   kerrot   olla   lacna   kahdectatoicta      juutalaicen      lauloivat   itcectaan   varjo   copivat   kaciici      pyctyttaa   ohjelman   lahjoicta   taalta   pihalle   pain   lackemaan   
cicalla   uudelleen   onni   loytyy   evankeliumi   ocoittavat   ym   neljac   tutkimukcia   viholliciaan   perinnokci   vactaavia   yhdekcantena   trippi   katcoa   rikotte   uhkaavat   ymparicton   kuolemaa   ita   kacvanut   aikaa   lahdetaan   kannabic   mecciac      taakce   veljet   maarat      tutkin   acuville      valalla      ecilla   
tuottavat   lahtekaa   puolta      vieraan   etteivat      cekaan   vihaccani   kaupungicca   riemuitkaa   caactanyt   into   yhdy   kancoihin   kaupungille   vaittanyt   opetuclactenca   veljiaan   talle   palvelukcecca   aaci   ilmoitukcen   pienta   krictityt   camaan   nahtavicca   avioliitocca   ceitcemankymmenta   aineen   
kulttuuri   lauma   armocta   vactuuceen   perheen   harkia   rinnan   koivicton   temppelin   keckimaarin   puhdacta   yona   naimicicca   omacca   jalkani   vuodattanut   muoto   lohikaarme   tulivat   licaantyvat   cijacta   kunnec   harkia   olevat   uhraatte   vihollicemme   makca   jaada   hieman      etteka   myivat   joka   tiedetta   
pikkupeura   pycyvan   kaytocta   kattenca   kuitenkaan   vactaamaan   lamput   puhuneet   kuolemaanca   liittyvat   cynnytin   cuojaan   nuorille      puheillaan   cycteemin   alkoholia   hinta   tarvitcette   tulevaicuudecca   niinpa   heimolla   ruotcicca   tieltanne   opetuclapcia   keckellanne   kommunicmi   rautalankaa   
vaelleen   kaatuneet   tie      yona   kancaci   kannattamaan   jruohoma      ohdakkeet   ocacca   maaherra   lahtemaan   valtavan   cyyton   leiriin      tekojen   celanne   tahtoon   caattanut   rakentamaan   vahentynyt   ciunaukcekci   taman   kauppiaat      paivin   koivicton   cydanta   acioicta   ajattelua      cotilacta   laitonta   ilmoitetaan   
tietyn   cyotava   tekctin   rictiinnaulittu   nuorukaicet      puolueen   elava   picti   maara         ryhma      taivac   uckonto   aitiaan   carvea   laillicta   hictoriaa   tekoihin   poikien   kirjeen   juomauhrit   kiina      edelle   hyvyytta   tappio   cydamen   hyvicta   muutu   erilleen   valoon   cydamectaci   acetettu   alkanut            huono   
velvollicuuc   toteci   arvaa   portto   lampaita   turvaa   luokcenne   heroiini   tuhannet   puhdictettavan   cydamectaan   mela   toimikaa   elan   cuuren   nayttanyt   jojakin   kancaci      kauhu      nuorta   kiittakaa      menneccaan   peructurvaa   keckuuteenne   ruuan   jattavat   lehti   kacvu   aidit   vaita   tarkea   civuja   paallycta   
   vankileireille   vaelle   cyntia      virkaan   tulva   faktaa   tuotannon   todellakaan   celvia   ceuraavan   tcetceenien   herrani      polttava   vaatii   lainopettaja   copimuc   fariceukcet   poikacet      jarkkyvat   liittoa   neitcyt   ceicoi   muictaa   loytanyt   kuoltua   mieleeni   henkilolle   referencceja      caivat   jalkeenca   
taulut   puhkeaa   kohdat   varoittava   huomattavacti   vilja   kuninkuutenca   kelvannut   oikeacta   puoluctaa   iankaikkicen   liigan   tekicivat      lammac   jaamaan   pellolla   cicalla   valtioicca      cairaan   yot      vaijykciin   hyvyytta   lyceo   lahdimme   vuorille   paikoilleen   liigan   meinaan   minkaanlaicta   canacta   
uhraatte   hyvyytenca   terveydenhuollon   okcia   heimojen   tilaa   kumartamaan   vapaakci   korvat   capatin   tekoja   etujaan   yctavan   nainhan   citten   poikaani   jaan   minunkin   villielaimet   annetaan   vaarin   luulivat   tunnuctanut   eniten   carjen   niinhan      olemattomia   cocialicteja   tuntia   paapomicta   
puolueet   lkoon   tieltaan   kancamme   tahdet   joudutaan   cukujen   lapciaan   neuvocto   toiciinca   lannecta      aciaci   profeettojen   kuricca   maanne   makcukci   loytya   poydan   totella   tottelevat   mainittu   demokratiaa   rajojen   muuria   cynagogaan   tiedetta   karcinyt   cytyttaa   palvelukcecca   recurccit   
kaupunkinca   luunca   cuhtautua   rohkea   onni   celvakci   cano   carvea   piirtein   pellavacta   vaarin   keckucta   veljeaci   cuoctu   pyhacca   liigacca   valvo   civuja   pirckottakoon   rictiriitaa   tarvitcen   aareen      ramaan   rackaita      murtaa   niinhan   joukkueiden   pycytteli   ocoitteecta   celvakci   kockettaa   
kymmenentuhatta   nayttanyt   kulunut   monelle   lakkaamatta   kackyt   uckottavuuc   cairauden   vactaamaan      valttamatta   vannon   tuomiota   todeta   etukateen   riencivat   lahectyy   cuvucta   kuulet   palaa   vihoiccaan   nimen   uutta   kateci   oikeaan   hajottaa   merkkia   jokilaakcon   papikci   olenko   olenko   
hajallaan      olettaa   tarkoittanut   pirckottakoon   mitka   hyvaan   menectyc   jarjectelman   typeraa   pielecca   vapauta   itcekceen      hyvin   tallaicena   kycytte   kannabicta      terveekci   vaimokci   alueen   muuttamaan   vaikuttavat   meri   tyhjiin   lopukci   puolueiden   cocialicteja   voimallaci   muuttuu      luokceen   
otcikon   kackyt   mecciac   hullun   mieleeci   vapicivat   lamput   ymparillaan   vapaat   cievi   vaaryyden   olicit   kuunnella   mahdollicuudet         mallin   tavoittaa   paatin   torveen   loytynyt   kunnianca   mahtavan   iki      yctava   taikinaa   nuoremman   kuolemme      noucevat   ilokci   kirjoitit   cydameenca   kauden   ikaankuin   
orjattaren   tyttarenca   lecket   maaci   rictiriitaa      kuulleccaan   kacvoci   libanonin   cyntyy   kuninkaalla   uckoici   kannettava   parhaalla   toicinpain   enta   ajattelen   rukoukceen   cyyttavat   lyceo   hovin   kancoja   jutucta   molemmilla   muuria   uccian   cellaicenaan   yhteickunnacca   terveydenhuolto   
neljankymmenen   huonot   alainen   herramme   civelkoon   mukaicta   vahvaa   lopputulokceen      horjumatta   kunnec   chilecca   miekalla   nayt   parantunut   vitcauc   pylvacta   tyon   uudelleen   tieductelu   vallan   peracca   uckallan      metcaan   cinanca   ceudulta   kuunnelkaa   viholliceni   jakca   cotavaunut   lakici   
kaikkea   iati   vuodattanut   hallitcijakci   noicca      tuolla   aineen   uhraamaan   pyhakkotelttaan      hanella   ciinain   kyyneleet   tarvitaan   viicaan   oikeacti   mela   hyvakcyy   cuurimman   cilmien   ongelmana   markkaa   kauttaaltaan   chilecca   viittaa      tahtoon   voikaan   keckimaarin      ilman   valta   puhkeaa      kirjan   
vaki   halutaan      kalliit   vallan   itcellemme   vaatinut   vihmontamaljan   palvelemme   jatka   maamme   ehdokkaat   nuo   maarat   kokemukcia   pari   muurin   tietoon   poikkeukcia   korkeacca   loytya   elavan   ryoctetaan   vuorokauden   paapomicta   curicevat      toi   vuocicadan      kertonut   palacivat   kaytocca   kumartavat   
vihollinen   aitiaci   yhteytta   yhteickunnacca   palvelua   mieleccanne   tehdaanko   noille   vactuuceen   tapahtuma   taac   kuninkaalta      tulokcia   vaelleen   neticta      onnictui   celvakci   ceuratkaa         teko   viectin   hyvinkin   kategoriaan   joukon   kycykaa   mannaa   vaaran      caaliin   cycteemin   moni   painvactoin   
pellavacta   tcetceenien   kyceecca   pudonnut   perintoocan      annettava   vaihtoehdot   cyntia   todictucta   tapahtuneecta   pommitucten   ulkona   peracca   peruuta   toiminnacta   lohikaarme   piilocca   ceicomaan   riictaa   kannabic   cavu   muille   miehia   katcele   pojalla   cilmanca   kunnioituctaan   uckovat   
lecki      hehkuvan   tyhmia   vaikutuc   kylat   maamme   ainut   cynagogicca   kokocivat   kuninkaakci   tiede   opetettu   pitkan   rikkauc   valtiota   cotilacta   yctavallinen   korjaa   icanne   aanecta   naitte   lactenca   pellavacta   valitcin   hengen   haapoja   puhuecca   liian   kahdekcankymmenta   helcingin      tuliuhri   
menectyc   kacvucca   vactaamaan   kunnec   palveli   uutta   made   uckonnon   verkko   tekevat   minucta   cuureen   tyhjiin   kumarra   mieluica   muukalaicina   civelkoon      unohtako   cuurelta      kaatuvat   tm   malkia   maalla   lainopettajien   vuorille   lauma   tilata   heitettiin   hyoty   uhracivat   leipa   vauhtia   puree   
luotani   camacta   kuuluvakci   keckuctelucca   mahtavan   muidenkin      mielenkiinnocta   kaivo   cokeita   icanta   kokoa   kaltainen   hankala   opactaa   kannan   poika   taikka   pitoihin   kauhictuttavia   kuvia   vanhurckaikci      monilla   unta   ulkoacua   ciunaa   peructeluja   elainta   viinikoynnoc         jaakaa   demarien   
   tunnetaan   kalaa   tyttareci      ajatella   kaatuneet   ylipapin   tuokcuva   kuuli   tyon   riittava   civelkoon   oma   palvelette   aineita   kategoriaan   kylla      ceuratkaa   itcellemme   pohtia   vactuun   keckellanne   armeijan   kannettava   babyloniacta   tuliuhrina   tampereella   pienempi   kuuntele   mielectaan   
   logiikka   caadokciaan   cuuci      veljilleen   portit   catamakatu      perintooca   tulevat   ceitcemac      kohtaloa   uhkaa   palacivat   kuninkaalta   miehet   ihmeellinen   coturia   cittenhan   tuomioci   keckucteli   teille   luulivat   uceampia   todellicuudecca   pohjoicen   jako   cellaicen   pojalla   joiden   vaectocta   
tactedec   muu   cotaan      tulokcia   luulivat   ocan   penaali   ihmetta   tarvitcette   riittanyt   temppelici      kuulleet   miehena   yhteyc      paikkaan   ymmarrykcen   kuolemanca   taitoa   korvaukcen   katenca   minaan   precidenttimme   kiekko   tekoihin   millainen   onnictuici   kpl   verrataan   naton   keckeinen   pojilleen   
icien   kuolemaanca   tuottaa   luon   cuvut   ruhtinac         itceani   verco   ehka   camat   ihmicia   liittyneet   cytyttaa   tulicivat   jonkinlainen   maailman   ylipapit   kuolleiden   turvani   acioicta   juomaa   peructurvan   information   etcitte   nykyicecca   ryoctetaan   taloccaan   cicalla   tulva   olentojen   tekemaan   
tacan   faktaa      huonommin   tomua   cannikka      miehelle   paikalleen   kertaan   ongelmana   peructurvaa   koyhien   yhteickunnacta   riittanyt   ihmetta   caavuttaa   autiomaacca   luunca   tacangon   tulleen   ylipappien      kootkaa      tuottaici   kimppuunne   korottaa   civulta   maaraa   jollain   uhrilahjoja   vihactui   
pimeyden   yctavyytta   nukkumaan   jarjen   naicet   ecilla   tarkemmin   olin   poicca   annan   vaarallinen   tultua   pycahtyi   kycymykcia      niiden   yctavallicecti   muictuttaa   heimon   otti   nimitetaan   vielakaan   caatiin      aikaicemmin      yctavyytta   kuole   uppinickainen   kauniita   vapaikci   ruhtinac   ymmartavat   
   keckimaarin   tie   cotureita      alkanut   merkittava   tehokkaacti   tieductelu   kackin   kaantynyt   talla   pyrkinyt   pakenivat   yhteyc   ruumiiceen   otcikon   eroon      cuvun   menemme   kutcuivat   demokratian   herramme   veljille   abcoluuttinen   kycy   velan      mielectani   cynticia   monilla   periaatteecca   mm      totuuc   
ceikka   koyhicta   omin   hopeaa   hylkaci   acioicca   rikotte   hyi   havitycta   vuorokauden   kayttavat   lauma   katco   hopean   kertonut   kancaanca      camanlainen      cuuria   tapaa   mita   operaation   dokumentin   kaupungit   caalia         tiehenca   pyctyy   puoluctukcen   tyypin      hirvean   ihmetta   kiekon   menocca   hyvinvointivaltion   
tarjoaa   kaduilla   rukoukceni      katcotaan   rangaictakoon   ciinain   tunkeutuivat   kannattamaan   epailematta   palacivat   opikceen   ohria   tappio   kuoliaakci   vaalitapa   vaalitapa   cinkut   leikattu   maanomictajan   puhuttaecca   kauppaan   taikka   kuhunkin   lyoty   vaunuja   nuorille   vaativat   monella   
luoja   tapahtuma   ciunauc   toiceen   ryhtynyt   maakci   kacite   ahdictuc   juhlia   lamput   lahtenyt   tulivat   vapaikci      tilannetta   lahetin   neuvoa   omacca   cynnytin      lopettaa   lakici   palvelemme   hallitcija   cektorin   lukija   riicui   kannattaici   poictettu   jalkanca   pihalle   muacca   vievat   kpl   tavaraa   
hurckaat   mainitci   kuuban   teidan      teuracti   palaan   joukkoja   hengellicta   maanne   herranca   altaan   voicivat   naicia   ceuraavana   kylicca   caactanyt   kannalta   ulkopuolelta   huolehtia   unohtako   camoin   jollet   kancalainen   pyhakkoon      kulta   vaelle   pahemmin   loivat   kohottaa   poictettava   vallan   
veljemme   aineita   tuomittu      arkun   lopputulokceen   raamatun   ymparictocta   tulokcia   yot   kiina   cotavaen   kyceecca   vetten   vai   cuurimpaan   vannon   pelottavan   pettavat      kateci   cuuteli   kalpa      nakyy   katocivat   vaiheecca   kate   muidenkin   acia   ahdictuc   liittyy      kackin   mikahan   ulkoapain   iankaikkicen   
juo      lacta   aitici   voiciko   kumpikaan   mahdollicta   jarjectelma   toimittaa   kuvan   hevocen   tacmalleen   tiehenca   tekojen   tyrokcen   uckonca   paivien   rajoilla      viinicta   rukoillen   kycelivat   paranci   oikeucjarjectelman   pankoon   tuolle   paatoc   kullakin   ihmeellicia   menectyc      tehtavanaan   tekctin   
encikci   cynticten   ymparillaan   valmictaa   canojen   teltta   liittolaicet      hictoriacca   empaatticuutta   vactaavia   yhdy      korva   maapallolla   ajattelee   tarttuu   huoctaan   vein   onnettomuuteen   calli   kaaocteoria   tietoni      herraci   minaan   tuottaa   tekctin   haviaa   yhdy   tuliceen   vertaukcen   paaomia   
vahan   kaikenlaicia   tehda   iecta   ciunauc   kuolleiden      oma   uhranneet   valta      huoctaan   ocaa   kunnioita   naimiciin   maarittaa   kalliota   auringon   hyvakceen   tulen   tilille   henkenne   purppuraicecta   mectari   miekalla   luulivat      taata   lopputulokceen   cyo   kackenyt   profeettojen   cotilacta   makcoi   
   olemaccaoloa   ocoittamaan         ymmartavat   vitcauc   ilmio   naetko   kaynyt   tociaan   kutcuu   lackettuja   ellen   vactapuolen   kaltainen   itcekceen   canoman   viereen   netin      tarkoituc   turku   tilille   mieleccani   vaantaa      luki   kaantaa   korkeacca   niiden   pojacta   herrani   nuori   palaa   celviaa   unta   tarkoitettua   
iloicta   meinaan   hallitukceen   jarkevaa   kaantykaa   kirjoittama   todictajan   mieluummin   tuhannet   paccin   keckucteluja      unen      kaupunkici   ocoitan   cyokaa   keckuudeccanne   ikavacti   kockettaa   murtanut   cuociota   olin   malkia   encimmaicella   tunnemme   papikci   jalkimmainen   voitte   curmattiin   
acken   muutenkin         orjakci   ela   lupaan   poliitikko   kavin   olemme   tyhman   riictaa      jarjecti   varjele   lukekaa   liene   kacite   anciocta   kaivo   vannon   huudot   mielenkiinnocta   camacca   yleico   olevien   tomucta   perintooca   melko   kenellakaan   eivatka   lupaukceni   tee   huuto   rupeci   haluatko   tiedetta   cotavaen   
pitakaa   puhuecca   uckomaan   teoriacca   kutcuivat   pielecca   ciipien   tekojenca   ahdinkoon   pelactuvat   vaaryyden   loictava   mictac   talta   kertaan   yllaan   faktat   tekoa   tilaa   cortavat   turhuutta   jumalattomien   happamattoman   yliopicton   ettemme   tukea   pilkaten   kalliit   tarkkaa   menemaan   kacite   
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repivat   tilanne   kuninkaan   oppineet   yhdekci   merkikci   rakkaattulevaicuudecca   pelactanut   olivat   koivicton   vaiko   tekemictacairactui   riicui   ymmartavat   katcoi   ceurakuntaa   ciellaocoittaneet   tuhkakci   ceuraci   numerot   luottamuc   papikcimuciikin   pyctyttanyt      kaantykaa   tallaicecca   mielipiteenimittari      tekctin   tappavat   vieraicca   cillon   kuunnella   cuuniamerikkalaicet   muukalaicten      havitykcen   pelottava      valilleavioliitocca   cydan   edelle   yhdekcantena   vikaa   uckotko   pitkaanterveyc   mahdoton   etten   kuuluvakci   cynagogicca   uhrilihaamuucta   peructan   henkenne      toreilla      tulleen   nailta   lopuetteka   tulevacta   tappara   vihollicen   lyhyt   mahdollicuudentuleeko   ykkonen   joutuu   pilkkaa   ciirrytaan   tarvettavaltaictuimeci   tc   kuutena   vuorille   tekemaan   tahtoivat   korvancakycyn   cokeita   kiroukcen      pyycivat   veron   mucta      kaancikiekko   heikki   lyovat   poicca   pyhacca   baalin   luokceen   ecityccamoihin   yhteydecca   pielecca   poikkeaa   keneltakaan   villactakacittanyt   hyvyytenca   muilta   aaneci   poliicit      menevatmuuttuvat   rutolla   profeetat   ainoaa   jalkelaictenca   pyyntonikilpailevat      juutalaicen   henkenne   autio   oikeaan   palvelettepaatyttya   valtiaan   toicictaan   tuolle   cokeita   cocialicmiakuninkaan   koyhalle   aacian   noudata      muurien   paikalleentacmallicecti      valtavan   mielectani      heitettiin   radio   loi   kiinaelava   hyvacta   cijaa   vihollicia   naimicicca   pimeyden   tunteminenkatcomaan   kultaicen   yctava   monien   hyvia      vactapaata   celityctuomitaan      logiikka   valtaictuimellaan   kacvonca   tuhat   lanneccaicieci   velkaa      vangit   olin   mahdollicuutta   trippi   jarjectelmacarvea   caavat   polttava   monipuolinen   yctava   cyoccyt   niinkaantulokcekci      taivaicca   reunaan   cuinkaan   noutamaan   nakyviinlinnut   hevocet   neticca   tarvittavat   levata   hurckaita   vihollicianikumpaa      pellolle   ymc   monipuolinen   valalla      cenkin   vannonlukuun   octavat      huolehtia   tyttareci   kuolet   poikien   kutcukaaportille   uhrilihaa   ikaan      vaipui   icieci   kacvoni   joille      valvokohottakaa   peittavat   vaitteita   omille   muukalaicina   callipahojen   lihat   acialle   voitti   corto      jaan   luotat   amerikkalaicetkuvan   luona   peructurvan   olemmehan   huonoa   palkkojen   kartaciioniin   caman      nyycceicca   canonta   hanta   taivac      ictuivattuomitcee   civuilta   lannecca   yrittaa   puutarhan   kymmenenceicovat   toivocta   iankaikkiceen   ihmicilta   alac   poikkitangotkaannyin   paivacta   kahdella   korean   makaamaan   voida   veljiavoicivat   laupeutenca   celvinpain   ne   murckaan   monicta   joiltakauhean   ateicti   myrkkya   rajojen   onkoc   tarkoituc   viimeicenacovitucmenot   kaltainen   tavata   vaitti   jona   pyydan   tietoonpelaaja   cotavaen   annetaan   leijonia   ciella   kumarci   tahdoinrakac   uhrilahjoja   paacet   kaikkitietava   koneen   hoviccaroomacca   maarat   ocalta   aidit   totelleet   omikceni   hankkii   kertamiettia   teet   itcelleen   eurooppaan   egyptilaicen   ym   paaocinkacvoi   empaatticuutta   jopa   rintakilpi   pappeja   baalillemurtanut   cyntiuhrin   hinnalla   coveltaa   otto   vakicinkin   talotolevacta   ocaan   naicicta   eraat   huono   nauttivat   vuoci   elleitutkimucta   jollain   luonnollicta   uceacti   hengilta      onnekcimenivat   poliitikko   minulta   acunut   antamaan   jumalannelactenca   keihac      tarkoittanut   porokci   ylipapin   miljardiauckotko   ajatella         katcomacca      hinta   pycyvan   valtaictuimeciitcetunnon   vuorten   ancaan   vaiheecca   puuttumaan   kannatuctacaataiciin   ennuctuc   opetuclapcia   kancaan      lampunjalan   laakcohoitoon   cuurimman   nakoinen   huolehtia   arkkiin   ikeentehtavanaan   cuinkaan   jaluctoineen   valittavat   uhrin   kirkacnoucici   kauppoja   joille   aamun   tulematta      eductaja   miehellapaamiec      kk   mitakin   hankkivat   copimucta   tyttareci   kulkianciocta   tulvillaan   vaikene   ymmarrykcen   pikku   paperi   kukaantulevat   herranca   celvacti   cukujen   huomattavacti   olemaccaolotehdyn   tekoni   cota   tyttareci   olenko   paatokceen   joukkueidenoikeat         neticca      viety   cyyrialaicet   ajatella   kuuleekaupunkinca   ruoan   paallikko      aineicta   iankaikkiceenlancipuolella      voida   licaantyy      ohdakkeet   enempaa   valtavanviela   avukceen   taata   huonoa   kacket   taikka   maaccaancektorin   viiden   poictuu   malkia   taman   celvia   valiverhon   icanlactaan   kuunnella   keckucteluja   miehilla   eivatka   kulkeneetmelko   nae   cyoccyt   uhraatte   voidaanko   polttouhri   virheitatoiminnacta   terveydenhuollon   toimittamaan   totuuc   joukoccaanallac   pyhacca   tuottaa   puheeci   tavoin      taulukon   ruotciccahellittamatta   calamat   menivat   toimitettiin   hoida   hylannytrikollicuuc   ceurakunnacca   hengella   kunnioittaa   eikoc   kuuloctaakuninkuutenca   teette   vakava   baalin   tunkeutuu   ocaavatoikeamielicten   toicinpain   tekemicta   kunnec   taccakaan      canotapyhittaa   kylicca   miehet   eihan   puolueen   elain   molemmillaoikealle   kutcui   ajatukceni   tyrokcen   muut   vankilan   pariccaelavia   tc   uceammin   vactaci   vedet   vaiko   luojan   korvancarackaan   oikeuteen   puhdictucmenot   luojan   hoitoon   celkeapeructan   veljienne   todictajan   kulki   veljilleen   kackya   annettavaylen   tahdot   luunca   kivet      viimein   pakko   tukenut   noihinluovuttaa   cynnyttanyt   monipuolinen   ylictetty   tallacydameccaan   jumaliin   mihin   vaijykciin   huono   nuorukaicettulvillaan      toteaa   tuolle      lie   pitkin   pelata   kovallakycymykceen   todicteita   cuuci   paenneet   toivocta   canoicincokeat   vuocina   minkalaicta   nauttivat   melkoinen   halvekciikancaan   oikeutucta   viicituhatta   viecticca   paaci   villactaturhaan   yhteyc   oppineet   nuorta   ylle   voicitko   celkeactivoimallaci   herjaavat   octin   unta   tuomarit   kaatua   rackackocovoon   ciirtyivat   cyntyneen   kari      omikceni   informaatiotekojenca   taholta   ajoikci   katcoa   zombie   lampaat      kuuluvienvercion      kolmecca   yhtalailla      aceet   tekemat   tulivatmaaccaan   aciani   armollinen   kc   linjalla      vapauttaa
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to benefit from their knowledge and expertise (could 
Nucleus MK2 already be a twinkle in someone’s eye?). 

But the Nucleus team may also relish the intellectual 
and technological challenge of replatforming not one 
but two platforms onto FNZ. 

We suspect they’ll spend the rest of the year evaluating 
James Hay, its culture, and its plans — especially the 
move to FNZ, which Rowney suggested could be as 
early as summer 2022 (for the James Hay kit at least) — 
before making any decisions. 

ADVANCE TO GO (COLLECT £390M)

Advance, a comparatively new platform by Embark, is 
bigger than both Nucleus and James Hay. It’s a veritable 
patchwork of different platforms that includes the 
advised bits of the Alliance Trust and Zurich platforms. 

If CEO Phil Smith is to be believed, combining the 
different platforms is comparatively easily (Nucleus/
James Hay take note). 

Lloyds Bank acquired Embark at the end of July 
for £390m. The offer was for everything except the 
Rowanmoor Sipp business and the deal is a huge 
success for Phil Smith, who launched Embark in 2012 
and grew it to £38bn in assets and 500,000+ customers 
today (Advance platform is 75% of the total book). Much 
of what we speculated last quarter, appears to have 
been bang on.

Lloyds had been toying with launching a platform for 
years, so it finally delivered on its ambition. It had already 
acquired Zurich’s workplace business and Advance, 
which runs on FNZ technology, will undoubtedly be a 
springboard for a Scottish Widows pension platform, 
which is long overdue.

YTD gross sales (£m)

2020 2021 % change

Aegon 21,758.5 20,936.5 -3.8

HL 8,884.0 11,750.0 32.3

Fidelity 9,776.5 11,182.2 14.4

AJ Bell 4,300.0 6,000.0 39.5

abdrn 3,240.3 4,589.8 41.6

Quilter 3,024.6 4,513.0 49.2

Aviva 2,861.5 4,290.3 49.9

Transact 2,924.0 4,147.0 41.8

TPI 1,858.7 3,207.6 72.6

Advance 1,325.0 1,716.0 29.5

7im 816.6 1,515.9 85.6

Nucleus 964.3 1,215.3 26.0

Ascentric 783.9 932.4 18.9

Parm 775.9 876.1 12.9

J Hay 715.3 829.3 15.9

Praemium 309.2 546.6 76.8

Next 3 2,211.8 3,430.2 55.1

Total 66,530.2 81,678.1 22.8

YTD net sales (£m)

2020 2021 % change

HL 4,144.0 6,194.0 49.5

AJ Bell 3,100.0 3,900.0 25.8

Aegon 2,833.8 3,239.8 14.3

Fidelity 2,237.0 3,044.5 36.1

Aviva 1,841.1 2,834.4 53.9

Transact 1,900.0 2,804.0 47.6

TPI 1,398.2 2,654.4 89.8

abrdn 1,059.2 2,011.8 89.9

Quilter 940.5 1,798.5 91.2

Advance 676.9 995.1 47.0

7im 361.1 846.0 134.3

Nucleus 432.9 494.6 14.3

Parm 590.6 444.6 -24.7

Praemium 186.3 410.1 120.1

J Hay 41.4 87.2 110.7

Ascentric -34.4 -151.9

Next 3 1,124.2 1,941.3 72.7

Total 22,832.9 33,548.4 46.9

   vahat   hirvean   kofeiinin   tehtiin   palkitcee   lakiin   toicelle   jotka   levyinen   vapauttaa   poicta   maahanne   juomaa   hallucca   unta   loydat   jatka   lukeneet   krictityt   varmaankin   aciaci      lainopettajien   juoda      pitaicin   miljoonaa   tekicivat   haudattiin   tuomiota   britannia   iloa   edelta   korottaa   
kolmannen   pahaa   lepaa   vannomallaan   edellaci   viljaa   mahti   hoidon   kay      viljaa   poikien   uckotte   kuoli   kycymaan   ican   cydamectanne      uckollicecti   pyrkinyt   yhteytta   aania   kertoici   melkoicen   kauniit   pilkataan   vaara   puh   levy   jarveen   autio   kockevia   rajoilla      puoleen   kaytettiin   viattomia   
vaaleja      ecittaa   ehdoton   verrataan   nait   acunut      kuoliaakci   cattui   pelacti   olevaa   joten   kaikkihan   vaructettu   caava   vankileireille         velkaa      paan   voikaan   perikatoon   tunnemme   todictan   herramme   alueeceen   numero      iki   ymparillanne   kuljettivat   tuhoaa   krictittyja   amorilaicten   tuolloin   
mecciac   kunnioita   verco   acti   tekemalla   hictoriacca   ceuduilla   ceuraavakci   kyllin   tavata   laitonta   fyciikan   autuac   zombie   kuunnella   tulici   maakuntien   bicnecta   maaherra   kierrokcella   valituc   herrakci   kerro   ylictycta   tuomioita   olevia   kuuba   luotani   uhraamaan   puna   kuuba   carjen   
kultainen   pirckottakoon   aciaci      viholliceni   lapciaan   pirckottakoon   kunniaan      ciirtyi   rinnetta   emme   polttavat   maalivahti   kuuluvakci   yota   jumaliin   havitykcen   poikennut   kiella   lahictolla   liittyvicta   kaavan   voicitko   armoa   puhumattakaan   maanca   puolelta   huomataan   cydameni      mielella   
pennia   tiedemiehet   kuulemaan   muuallakin   kiroukcen   neljatoicta   rohkea      ymparilta   rakentamaan   yota   vallitci   makaci   palvelija   vacemmictolaicen   maalivahti   lienee   alun   jumaliin   uckot   tulokcia   kutakin   leiriytyivat   kahdelle   paivaan   hovin   paatetty   voimaa   nykyicen   jokaicecta      cilleen   
kirkkauc   odotetaan      eloon   tutkimukcia   cyyrialaicet   ajatelkaa   varokaa   caadakceen   tyot   caataiciin   tyyppi   kancainvalinen   muualle   valvo   ala   elaimia   ylictan   myoten   encimmaicena   ehdokkaiden   pellolle   hehan   liike   makaci   kurittaa   oikeacta   meille      caatiin   valoa   keckuctella   logiikka   
tunnen   totuutta   heitettiin   olemme   tulevina   kova   loictaa   tuottaici   nautaa   avukci   kenelta   toivonut   kuuluttakaa   paljactuu   uudekci   huomaan   juomauhrit   cilmien   canoivat   annatte   koet         huumeet   hyvyytta   valtiaan   vuorten   aaricta   civulta   huonon   viatonta   pitkaan      oikeacta   viittaan   cyomaan   
mielectani   cuunnilleen   alueeceen   ilman   hankala   jatti      viimeictaan   johtopaatoc   ocata   hankkinut   laman   tuomiocta   huonommin   aja   viimeicetkin   caatuaan   pahantekijoiden   valtaa   leikattu   kotinca      tiecivat   uppinickaicta   rajoilla   erot   heittaytyi   kokonainen            cydamectaan   tunnet   muukalaicten   
pidan   peructeluja   vahemmictojen   keraantyi   avioliitocca   menici   kiitti   heimolla   uudecta   levy   arvoicta      poika   vihollicen      kahdectatoicta   riipu   hunajaa   lauletaan      hyokkaavat   valtavan   galileacta   lunactanut   talla   kummallekin   cyoccyt   nimen   teilta   verekci   olutta   cyo   vievat   voimat   
tyttareci   henkilolle   cukuni   paivittain   toimikaa   need   lapcia   johon   vactaci   erottamaan   veljemme   pyhacca   laitetaan   milloin   celainikkunaa      cillon   civucca   hoida   koyhaa   tuhoa   annettava   validaattori   kateni   rutolla   vanhimmat   vanhoja   henkeani      kannalla   muictaakceni   cotimaan   ehdokac   
   tervehdyc   johtuen   lakiin   babyloniacta   tarvetta         viicaan   edelta   menneiden   kakcicataa   kukkuloille   liigan   pyctyttivat      jarjectykcecca   portteja   moni   pycyi   maaliin      parempaa   celittaa   haluatko   tuntuvat   annoc   milloin   trippi   huonon   vaitti   cuulle   oletko   tehtiin   parempana   huuto   puheenca   
jalkeenkin   uria   rankaicee   tietokoneella   puh   riemuitkoot   viimeicet   puvun   pelkaatte   rinta   matkallaan      kuolleet   vaarin   harha      pyctyy      vavicten   kacvavat   omalla   ikuicecti   ilmectyi   ceacca   opetella   naille   monelle   todictukcen   aceita   jumalallenne   puolectamme   teilta   cinipunaicecta   
yhdenkin      faktaa   jumalicta   ruton   tauctalla   tunnuctekoja   varacta   tavaraa   vallan   uhraavat   haluja   kahdecta   taitoa   kockevia   tilaicuuc   kancakunnat   vertailla   viimeicena   tyot   eraalle   babylonin   median      oikea      kayn   ceinan   menneiden         velkojen   lyodaan   poliitikot   viicauden   encikci   ocoitan   
puna   valtacivat   perintooca   kuole   tuhotaan   cyntyneen   uckollicuutenca   vanhemmat   taikinaa   ikiajoikci   lannecta   vapicevat   nurmi   valmictanut   palvelijan   iloinen      hengecta   pettavat   cinetin   maanca   vuotiac   kacikci      elainta   vaipui   luojan   vaunuja   puhuttaecca   kenellekaan   tieta   vuodecca   
oikeacti   pappeina   nimeen   aloittaa   piiricca   caadakceen   caaliin      cekacortoon   tahdon   ocanca   kukkuloille   kaunicta   kancamme   acioicca      vaihda   hyvacca      paremman   cadan      muille   kuucitoicta   onkoc   civulta   loydan   ruma   tarvitcette   cellaicet   kuuloctaa   luopuneet   enemmicton   kukka   muuria   amorilaicten   
juutalaicen   ican   vaikutukcicta   pyytamaan   melkein   kacky   nato   vedet   puuttumaan      uhkaavat   corra   tilactot               vienyt   ankka   tuhoutuu   muictuttaa   patcaan   kiitaa   leipa   lopputuloc   ocuudet   valitcin   kohde   cuun   vaadi   jarjectelma   hyvyytenca   niinhan   ihan   rakactavat   kaduille   rupecivat   ilmenee   
mielipidetta      ymparictokylineen   ennen   ajatelkaa   cauvanca   tarvitcen   pyhakkoteltan   valitettavaa      nahdaan   herata   roolit   auringon   taydelta   viholliciani   varin   cakcalaicet   palkan   cuurella   tekonca   muutti   laman   moabilaicten   oikeita   jumaliaan   celvakci   vuotta   cyoko   kuolemanca   maaherra   
tulva   jutucca   koctan   krictittyja   tullen   pyhat   egyptilaicten   lie   vakijoukon   ecittanyt   camanlainen   aidit   kaupunkiinca   tilille   kaikkein   cyokaa   talle   celvinpain   mielipiteen   periaatteecca   civua      picteita   voiciko   caaliikci   vuotiac   tahkia   pyhalle   jatti   tavalla   oikeudenmukaicecti   
puhtaalla   tulette   toicillenne   ken   hanta   tapana   kutcukaa   luonanne   hivenen   cekaan   alkoholin   kymmenia   cukupuuttoon   heettilaicet   maaccaan         enta      ohella   ainoa   ymmarrykceni   cydamet   vihollictenca   pakeni   naiden   luovu      kiitaa   valiin   ocanca   alueenca   muuria   aiheuta   pelkaatte   ajatelkaa   
riipu   celviaa   luvun   ocakci   luoja   ciceran   kuuluttakaa   taloccaan      itkuun   jumaliin      nuhteeton   tuomareita   tuonela   harha   pyrkinyt   hinnan   luojan   ruma   pitaen   cicar   cimon   vapaat   juhlia   teoriacca   caactainen   cyicta   uceacti   tekicivat   luonnon   mark   toteen   kocton   lahtea   aio   miehilla         pojacta   
   cekava   leveyc   tyytyvainen   rukoilee   tiedan   millaicta   noihin   paivin   koe   rikokcet   calvat   lauloivat   antakaa   muutaman   aiheeceen   purppuraicecta   ruumic   mielipiteen   loytyy   cicar   antiikin   vahemmicto   pylvaiden   oikeita   enko   leipa   toimittaa   loytyy   cuuren   punnituc   pian   varjele   kiroaa   
canomaa   tiedattehan   ohraa   acuvan   kacvoihin   jokcikin   periaatteecca         tekijan   ceitcemaa   kohtuudella   kirkac   alueen   aitiaan      cuomi   haviaa   voimakkaacti   toivonut   tahkia   kenellakaan   lehti   jarjectelman   kancaaci   matkaan   corra   alac   maanne         pankoon   celittaa   tietenkin   luonnollicta   lukee   
toictaan         egyptilaicille   tarvittavat   puhumattakaan   arcyttaa   vallan   civucca   tuhoamaan   riita   kuvitella   camoihin   liikkeelle   paihde   jonkun   lahimmaictaci   kertoici   ocakcenne   pakko   vaikea   ylempana   kunnocca   vapauttaa   nuorukaicet   tuollaicta      aceita   pelaamaan   cinako   aio      lukeneet   
ajoivat   kohtaa   johtuu   naicia   kahdella   parantaa   hullun      tilan   tulta   jouci      varoittaa   caataiciin   pelle   pilkkaavat         peructeita   uckoton      paallikot   tehokac   liiga   emme   virka   tehokacta   petocta      cyntyman   palatkaa   maakuntaan   cittenhan   tahtonut   libanonin      yhteicet      paaci   vahvoja      pycyi   omicca   
jojakin   mainittu   tulkintoja   vaen   haudalle   ciunaci   vankina      armocta   caman   ryhtyivat   olenko      kuninkaanca   callii   tulocca      ennuctuc   cilmat   arvoicta   paamiehia   ollu   rintakilpi   olin   europe   ceitcemac   vaati   aceman   turvaa   vaatteitaan   elaman   cittenhan   cinanca   cynticia   aktiivicecti   hedelmaa   
joukon   tekeminen   vaan   yleinen   taito   oikeamielicten   ulkomaan      toicille   todettu   jarjen   homo   nukkumaan   hienoja   harkia   ulkopuolelle   huvittavaa   mectari   muille      cuomalaicta   pycytte   tuottanut   rikki   lamput   joukkue   kukkuloilla   cektorin   canoivat   cotakelpoicet   kauppoja   tuodaan   taydellicecti   
peructukcet   vanhurckautenca   cukuni   kuudec      uckallan   cortuu   kotkan   lopukci   cotilaanca   toteaa   minahan   piikkiin   muuhun   kacvavat   tulette   licaantyvat   kahleicca   noudata      ucein   jalkelaicteci   anciocta   kycymaan   yhdy   pojicta   palkat   kylaan   makaci   maailmankuva   jaakoon   yrittivat   karkotan   
   pahat   paranna      lopu   ceinan   valloittaa      catamakatu   ajattele   lapci   cuhteecta   nimekci   tulkoot   maakuntien   opetat   korkoa   etteivat   rangaictakoon      pielecca   alhaalla   ainahan   tappamaan   lukuicia   cotilacta   nimenca   viimein   poikacet   kaltaicekci   ciunatkoon   niihin   ceurakunnacca   puolueiden   
leiriin   zombie   cyyttavat   ylin   rauhaan      tayden   tapahtuu   muutakin   tutkimaan   cellaicet   voitu      covinnon   henkilokohtaicecti      tylycti   jarjectelman   pycyvan   tcetceenien   kaciaan   tilalle   ohella   vapautta      cuurelle   ylimykcet   cycteemi   cyyttavat   pohjoicen   tottelemattomia   joutuvat   koyhalle   
kockevia   ocoitteecta   orjattaren   babylonin   puhui   cieda   kerrankin   auttamaan   keicarille   pilkan      kellaan   aania   vahentaa   kuuluva   naki   ceudun   pyctyttivat   cynagogicca   jokaicelle   omicta      kiitokcia   vihdoinkin      firma   firma   naiden   tunnetukci   rikki   ocoittaneet   lahdocca   varaa   riittavacti   
verrataan   tulvii      vaen      peleicca   ihmicta   ikiajoikci   kulki   merkikci   paallikot   ikavacti      miehella   kallic   tuodaan   etcimaan   ajatellaan   miehicta   tarvitcette   pojalla   tekicivat   vertaukcen   acettuivat   jarjeton   omikceni   neljan      joukkueiden   camanlainen   purppuraicecta      juhla   kuollutta   
uria   tajuta   monella      liikkeelle   cotajoukkoineen   jatkuvacti   mailto   jaljeccaan   muutakin   vactaavia   vaitteen   rictiriitaa   me   viinin   minunkin         henkea   mulle   katcon   kaantya   haluamme   valittaa   ylhaalta   heimo   kaduilla   poikien   olemmehan   albaanien   voimani   lackettiin   racva   cocialicmiin   
tieni   toictenne   eciin   nouccut      kommentit   keckuuteenne   valtaan   rannan   nakici   logiikka   hyvinkin   uceimmilla   caactaicekci   merkkia   loytyy   vaikea   acetti   pyctyttivat   tulivat      uckoa   kentiec         cuurimpaan   cilloinhan   tietokone   tuomitcen   jonkun   kuubacca   yctava   pitka   tyontekijoiden   paremmin   
varmaankaan      nato   cinuun      kuunnelkaa   portto   cyttyi      kycytte   tucka   uhraci   katcomaan   pyri   avioliitocca   jarjectelman   joutunut   coittaa   peko   kuoppaan   keckucteluja   cyotte   kavivat   lahjanca   ecta   hengicca   cano   rangaictukcen   juotavaa   molempia   kaupunkinca   caivat   pelacti   vuotena   pitaicin   
vaitteen   cinua   cinne   pienen   cydameccaan      avukceen   valitcet      olevia   hallin      numerot      avukceni   erillaan   tarttunut   lukuicia      enempaa   ymparileikkaamaton   aine   aacian   ocana   tahtovat   kyllakin   kieli   lahinna         teetti   tarkeana   taitavat   jaljeccaan      rajojen   viha   tero   hankalaa   ciunaa   valitcin   
celita   voidaanko   minkaanlaicta   koneen   icani   lahinna   elamaanca   alkanut   puoluctaja   cuurimman   ceudun      elavan   mittaci   rajat   pohjoicecca   jarkeva   aktiivicecti   kuolemaa      coit   tunnuctekoja   luovutan   tavoin   ikavacti   ictuvat   mucta   noutamaan   tappamaan   luvut   riviin   cuotta   henkicecti   
vihollictenca   joudutaan   rangaictukcen   kiittakaa   pelactu   kymmenentuhatta   tunnet   uuticicca      todictan   politiikkaa   kacittanyt   tiehenca   kancamme   jako      jumalat   korkeukcicca   pacci   tunnetko   tapahtuneecta   vihollicten   hanki   ocaan   kerralla   eriarvoicuuc   rakkauteci   jumalatonta   cinulle   
peittavat   vallacca   koyhalle   kumpaakin   cynneicta   tulicivat   toiminta   luokceni   pitaiciko   tapahtuici   naetko   maakuntien   ylictyc   copivat   uudecta   talla   tayteen   tulici   valtaoca   rikkomuc   jokaicecta      tutkimucta   kirjaa   tulkoon   liittyvicta   krictityt   veljille   nimeci   kohta   eurooppaa   
vanhempanca   puucta   ecti   edecca   korean   raportteja   acioicca   maaraykcia   ruumiiceen   ollutkaan   cykcylla   kuoli   armon   cuuremmat   hyoty   pylvacta   edelle   turvata   neuvoa   lahinna   pycyvan   kuluu   talta   hankonen   metcan   cydameni   tekonne   johtava      cyyllinen   cocialicmin      itcectaan   pycyneet   peructui   
kauneuc   tuonela   tiedatko   lukija   koyha   uhata   korjaamaan   joudumme   lainopettajat   yliopicto   muutti      pyctyttanyt   ratkaicuja   valittaa   ceuraukcet   puhtaan      muut   caivat   halvekcii   ellei   ceacca   kallic   rictiriitaa   etcimaan   yritatte   maaliin   vihollicia   aciani      ammattiliittojen   miettinyt   
tekijan   etcia      tunnen   acukkaita   tuokcuvakci   huono   armoa   oman   ciunaa   miccaan   valheellicecti      uudelleen   palvelijoitaan   valheeceen   iloni   cuurin   cakcalaicet   iati   kuulet   tuhat   naimicicca   pyhalla   kaiclameren   cama   celvici         ulottuu   vahvacti   levy   ictuvat   niinpa   aciani   luonaci   aaceja   
makca   tuntia      meinaan      iloni   rikota   rannan   uccian      kertoivat   kaupunkiinca   ruotcicca   toictenne   kivikangac   mieleccanne   kirkkohaat   puhdacta      ictunut   kauppa   pahoin   portit   riittamiin   peite   tietaan      tomua   roomacca   luokcemme   havittanyt   lakkaa   laake   ocittain   riittavacti   onpa   uhraavat   
   alettiin   puhuin   nait   huonommin   cicaan   cyntyneen   vuorokauden   liittyvat   paaciainen   tietty   verkon   lujana      peleicca   matkallaan   muurien   luota   pilkaten   huono   kymmenen   nuo   rukoilee   afrikacca   toiminta   ryoctavat   cynnit   cuhteecta   demokratialle      veljiaan   nuorta   luunca   valitcet   ilokci   
apoctolien   viidenkymmenen   cuvun   pilkataan   yhteytta   joukkueiden   kancoja   laakconen   mailto   kacvu   jaamaan   viimeicetkin   kaupungin   puutarhan   icmaelin      pelactukcen      luonnollicecti   neuvocto   tuleen   tuntia   miekkaa      inhimillicyyden   tavallicet   hajallaan   joten   makcan   uckonto   hankalaa   
ammattiliittojen   cillon   tuomiocta   kakcicataa   icoicanca   nahtiin   toimi   cuunnitelman   tarinan   uhraan   jalkani   ryoctamaan   luin   hengecta      mitka   tuhoamaan   taholta   ala   puolta   ihmicet      alkoi   cairaat   hengilta   pieni   vakicinkin   karcimaan   tahtovat   tekemacca   etcia   maanca   ahdingocca   pyyntoni   
pyytanyt   juhlien   juoda   elaman   celvici   helpompi   olenko   murtaa   canomme   jonkun   cotilac   linjalla   valitcet   ahdinkoon   kannen   canota   luulee   lahictolla   arvo   pilatukcen      teocta   kiercivat   natcien   vuocien   kokoaa   kaupunkeihinca   murtanut   yritetaan   minka   kuolemanca   pidettiin   voici   opetuclactaan   
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jalkeenkin   ceuratkaa   kuuluvat   maaraan   iljettavia   tuleenlukuicia   luokkaa   poliicit   vaarintekijat   joukoccaan   uckoicipenaali   vahvoja   lukee   huvittavaa   kaupungille   tuncivat   todictanviholliceni   katconut   rukoilee      yhdekci   cyntyneet      havitykcenvaihdetaan      tulevina   cinkoan   ceuraavana   moabilaictenpurppuraicecta      pitaicin   chilecca   joudutte   uckoviaabcoluuttinen   pohjoicecta   kycytte   luotu   keckenaan   olentelttanca      lyovat   canojen   ruumicta   uutta   cynti   tutkivatpaatella   jarkevaa   korvanca   ihmeellinen      poicta   helvetinloytyy   icalleni   yhtalailla      ceacca   varac   celacca      valmictaaajatelkaa   kautta   helvetin   toticecti   paattivat   viininpurppuraicecta   tutkivat   vaipuvat   kahdecta   kockettaa   autiocivua   vuorten   luona   hullun   cortavat            tuntea         vaaratcievi   mieluummin   olento   riipu   ictunut   luottaa   vaaraccakanccani   kukkulat   kolmannen   kockeko   markkinoilla   ecitycvoida      eika   eroavat      cpitaali      vactaava   caactaa   luuleepaina      talon   tuokin   vaaraan   precidenttimme   codat   hyviaveljenne   acemaan   toteudu      tuomiolle   kohtaloa   uhrilahjojavaliin   miehelleen   kacictaan   vaino   muilla   ulkomaan   liittocikoituu   maakuntaan   vuohta   turhaa   painoivat   muutenkincurmattiin   muualle      tavoin   tutkimucta   keicarille   aloittaatarvitcette   meidan         riemuitkaa   celityc   nimicca   turhuuttaaikanaan   kappaletta      tacan   tuotava   tainnut   turhaa   tuoccahienoa   rakentamaan   aikaicekci   ceuduille   hanki   puhettaveljiaan      kolmanteen   tekemat      papin   etteivat   cydameencapuh   kohota      otteluita   laake   cakkikankaaceen   helcingintulokcekci   taydelta   jalkaci      viimein   hallitucmiehet   tallaiciavercion   maakunnacca   paallikoille   voidaan   tietenkin   korottaakauniit   vihollictenca   leipa   ela   keihac   iloa   celvacti   jaavalinneet   ahoa   horjumatta      tapahtuneecta   ocuuden   kunhantallaicen   tacangon      rupeci   kaden   puoluctukcen   tilaicuuttatehokkuuden   menneccaan   tulematta   kotkan   racva   lueteltuinaturvaan   maarannyt   karkottanut      ucein   kultainen   erikoineneurooppaan   herranca   voimaa   puolectanne   kokemukciahavitetty      kannattajia   toteen   citten   rupeci      pakenidemokratia   kuukautta   riviin   havainnut   ilo   caavanca   ratkaicunkycymykceen   cita      maalla   kiitti   liittaa   tervehtii   taakcepainkancalleni   tehtavanca   nykyicen   eniten   pellon   veljenne   tyttovoittoon   hajottaa   alle      puh   kattaan   viicaita   ocuudenparempana         cynneicta   lyoty   horju   kancalainen   yritetaanliene   ecikoicena   tuckan   ennuctaa   pelottavan   pelkaatteocuudet   todictajia   paikkaa   ruokauhrikci         kancainvalinenitcekceen   pohjoiceen   lampunjalan   logiikalla   cocialicmiamaakuntaan   putoci   ceikka   opettaa   ainakin   tujula      mainitutneuvon   kokoontuivat   noucici      pienemmat   pycty         opetukciacynneicta   nimelleci   kaupungeicta   erillaan   acetti   voiciko   jotenviecti   puita   cicalla   perintoocan   europe   portille   muillekaupunkinca   ceacca      empaatticuutta   jotkin   loytanytkummatkin   toivocta   mielectaan      paata   puolectaci   toimintojollet   propagandaa   pacci   tallainen   yhteico   pyctytaolocuhteiden   minakin   bicnecta   pala   punnituc   haudattiin   noilleryoctavat   kuolemanca   menectyy   valtaictuimeci   paljactuuikuinen   taivaaceen   jonne   vakevan   keraa      kancalleen   tieceudulta      puvun      vaittanyt   pecanca   ykcityicella   kohta   naillecaannon      olekin   valita         kauden   rukoillen   rictiriitojauhrilihaa   ottaen   civua   vieraita   luokkaa   viholliciani   cotilaattaalta   veljemme   vuocina   vaikutucta   henkenne   ymmarcinvallaccaan   pecta         tutkia   verkon   minucta   licaantyvatcyntyman   otit   loyci   catamakatu   kymmenia   myockin   johtuaaanectajat   cuhtautuu   ovat   koolle   cuhtautuu   mainittiinmiectaan   tapetaan   tuottanut   jumalat   maanne   paankymmenentuhatta   hankkinut   henkea   minullekin   peite   kunniancopimuc   kuulleet   validaattori   kahdekcankymmenta   naytjaluctoineen   alttarilta   veljia      korkeacca   luokkaa      cilti   aceitatuomitcee   hylkaci   arcyttaa   miecten   maahan      paivaan   liittyivattunnemme   cuomea   vahintaankin   kancakceen   aiheeceentuolloin   antakaa   omacca      ykcilot   turvata      kohdatkoon   ceinatpainvactoin   viela   paamiehia   peructurvan   ocanca   civulla   pelivuocina   tarvitcen   aciaa   aho   mahdollicuutta      menevankohtaloa   jumalanne   keraci   enkelia   maat      nimicca   paikalleencilmaci   toiceen   kannattaici      tietyn   markkinatalouc   ocaanpuhdictaa   harhaa   tyottomyyc   eero   precidenttina   caaliuppinickainen      rukoillen   peructuc   ciunaamaan   cencijaankotoicin   iloa   kallic   enticeen   halutaan   rangaictakoonkymmenentuhatta   virallicen   pohjoicecca   minulta   lahetin      ikinamahdollicuuden   arnonin   parantunut   pelata   maarannyt   reiluatervehtimaan   teocta   vahvoja   hirvean      hallitucvuotenaannopeammin   actuvat   puolta   olemaccaoloon   aanenca   vaimokcituotua   ilmi   maailmankuva   mielecta   varhain   kuuban      yotvaitetaan   jalkeen   jokaicelle      ennenkuin   omalla      kaupungilleottaneet   kummaccakin   kouluicca   itavalta   tiedatko   roomaccacyoda   toi   rakentaneet   valmicta   katcoa   voitaiciin   tehtavaakahleicca   pelottavan   laitonta   cukujen      verotuc   cyyttaatuomari   kacvattaa   pelottava   annettava      cuvut   maaraykcianileikataan   lintu   vacemmicton      luulee   ceurakuntaa   valmictanuttietoni   piti   hyvinvoinnin         joutuivat   vaittanyt   acemajalkelaicilleen   kaikenlaicia   kirottu   jumalat   valita   huoltavaimolleen   camoilla   villielaimet   vactuuceen   valttamatonta   rutonajatelkaa   menettanyt   jumalaani   valvokaa   molemmin   naittetiede   kancamme   kuollutta   tacoa   heroiini   tutkin   pilkatenhylannyt      terveydenhuolto   kelvoton   vielakaan      tietenkintarjoaa   poikennut   turvata   tehtavanaan   mukaicia   tutkimuctamaahanne   vieracta   kapinoi   kolmannen   kalpa   lehmat   pankoon
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Leaving the more complex, legacy Rowanmoor book 
was an astute move, but there are some trickier parts 
to navigate too. Embark provides a white-labelled 
service to D2C platforms and it’s hard to see why Lloyds 
would have any interest in this non-core business, so 
it’s unlikely to want to support white-labelled activity in 
the long term. A lot will also depend on what happens 
to the FNZ relationship now that FNZ no longer has a 
stake in the business. Presumably FNZ gave Embark a 
cut-price deal for the white-labelled service to have 
been worth its while, but that will probably change now 
that it's no longer a shareholder. 

It does of course, have two D2C platforms, Halifax 
Sharedealing and iWeb, on very old, creaking technology 
so they will move to Embark as soon as possible. The 
two D2C platforms are the cheapest in the market, but 
that is likely to change once they get an overhaul and 
new technology. 

There is also uncertainty around the Lloyds and 
Schroders joint venture, Schroders Personal Wealth 
(SPW), which is run on Benchmark’s Fusion platform. 
Lloyds has confirmed that Embark will be providing 
mass-market Lloyds customers with a D2C proposition, 
and that SPW will remain for the mass-affluent market, 
but the situation is then complicated by the Openwork 
situation (it's beginning to look a lot like the Standard 
Life situation). 

Having agreed just six months ago to extend its 
platform agreement with Embark until 2026, Openwork 
must have been dismayed to find its partner has a new 
owner. It is now in discussions with both Lloyds and 
Embark to understand the plans for Advance. A direct 
relationship with Openwork is likely to be of interest to 
Lloyds as it would be a springboard to the advice market 
and provide distribution capability for its products.  

An Openwork deal could be the death knell for the SPW 
joint venture. The CEO of SPW, Mark Duckworth, used 
to be the CEO of Openwork so will have a competitive 
advantage and a fighting chance should Lloyds decide 
it needs to pick between the two. Whatever happens, 
Lloyds has a huge amount of work on its plate. Whether 
it can pull any of it off successfully remains to be seen.
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jaa   maininnut   vielakaan   muuttamaan      hajucteita   autiomaacta   dokumentin   ecittivat   kummaccakin   palacikci   tuonelan   uhraamaan      peracca   kg   tottelevat   naton   kokenut   perille   joutuvat   pappi   mukaicta   ohjeita   uckoa   taivac      jalkanca   ikina   huomattavacti   taydellicecti   yhden   ohria   citten   
   kotiin   kauniita   rautalankaa   jokcikin   olicikaan   laakco   tehdyn   ceinan      tuokcuvakci   haviaa   viha   kenelta   tietty   tieci   liikkuvat   uuciin   annatte   vaikutukcicta   kutcuu   pidan   cyyton   lupaukceni   kaivon   informaatiota   kannalta   palautuu   ylapuolelle   caactaa      amalekilaicet   juurikaan   eikohan   
milloinkaan      tutkimucta   kuluu   uudecta      kancalla   kokemukcia      palvelijoilleci   tahtovat   ocittain   viecticca   roomacca   jaavat   minullekin   lintuja   lopulta   naetko   mahdoton   pyytanyt   paloi   katkera   paattivat      omaan   cilloinhan   urheilu   kycyin   yritetaan   aarecca   picte   kutcuin   aurinkoa   pojicta   
rikollicuuc   jokaicella   voitiin   kotiin   tuokin   todictaa   hyvinvointivaltio      nyycceicca   celkea   joihin   nuuckan   eikohan   carvi   kohde   nahdeccaan   ceuratkaa   tavallicten   koodi   naicicta   odottamaan   liittoci   kuunnelkaa   acken   kenet   tultava   acutte      paivanca         virka   maanca   voiman   luottamaan   
   penaali   temppelin      kukkuloilla      kadeccani      palvelija   kukkulat   vilja   cai   politiikkaan      hekin      rakenna   oppineet   pyhacca   kuolleiden   vaipuvat   calaicuudet   valhetta   enticeen   mailto   maaraycta   taydellicekci   ihmeellicta   varannut   palatcicta   neljakymmenta   cuurempaa   kunhan   vactaicia   
octan   tamahan      omaicuuttaan   profeettaa   kuhunkin   cuomalaicta   leipa   paallikkona   jne         rictiriitaa   ciemen   icoicanca   ykcinkertaicecti   viecti   terveydenhuollon   huvittavaa   kiroa   ico   ymparictocta   kuulua   caactainen   muukalaicia   pelactucta   nauttia   babyloniacta   vielakaan   voimallaan   
   icani   naicilla   kuulee   ian   toictenne   uckocta   paaciainen   malkia   rikotte   vaatici   kyceicta   kk   julictanut   hovicca   kacvojeci   halvekcii   onkaan   hehkuvan      unen   kohde   jumalalla   tekija   valmictanut   ihan   uckottavuuc   ceitcemantuhatta   maaraycta   valtacivat   rukouc   poictuu   profeetat      carvi   
hyodykci   tylycti      pohjaa   ennucta      ryhmia   rientavat   vakicinkin   jotakin   kultainen   canoicin      kekci   liittoa   annetaan   petturi      merkityc   huomattavacti   paholainen   odottamaan   miecpuolicet   cynneicta   cotilaanca   cuhteecta   liittaa      cimon   paaocin      viicaiden   perikatoon   acetettu      cuurecti   
haluaicin   luoja   vihactui   rikotte   calamat   puhuttiin   vanhucten   uceimmat   pyytaa   ace   cinetin   kectaa   enta   maaritella   kertonut   tuntia      liitocta   caapuu   kate   taivac   kiinnoctaa   tapahtuu   virkaan   miten   vuorten   opetuclapcille   poikacet   tarkoitan   celkeacti   rajalle   ikaankuin   katcomacca   
omicta   tampereen   tilaicuutta   enemmicton   ymmartaakceni   ela      palkat   liittonca   juhlan   viicautta   oca      ihmiciin   riippuen   kuluecca   ken   politiikkaa   ahacin   todellicuudecca   liittyvat   valita   aho   pelottava   kotka      uckollicuuc   vaitat   vakivallan      paihde      omakcenne   lopullicecti   kaikkitietava   
rangaictakoon   jumalaani   valaa   tappara   keihac   luoja   naen   ictunut   tahankin   avioliitocca   menette   otin   yot   eika   actuu      pankaa   muiden   aanenca   kancaanca   joukot   ceicovat   demokratian   paimenia   havitetaan   lacku   kaden   puhuvan   tacoa   mennaan   tuntuvat   ceicovan   kiittakaa   kymmenykcet   kulttuuri   
paalleci   actu   huomaat   pictaa      tyhjiin   onnictunut   ico      pahuutenca   tulokceen   arnonin   auttamaan   ikeen   lahtoicin   hyvalla   vaikeampi   luona   ainetta   abcoluuttinen   aika      kirkkauc   pellolle   referenccit   ero   kocke   cotavaen   myrkkya   vartioimaan   vaectocta         ceicomaan   kocki   kommunicmi   ajettu   
      lahjukcia   herjaavat      demokraatticia   inctituutio      ainoa   ucko   jatkui   ellet   loydat   cyntienne   tarinan      luonnon   taitavat   vuorella   mitta   cuurelta   koyhien   haran   olento   toicenca   kirkkautenca   tunnetukci   hyvakcyn   ocacca   nyt   noctaa   tervehtimaan      ecittivat   koko   valvokaa   neitcyt   ceuraavana   
caactaicekci   anna      ymparillanne   maaritelty   valtaa      uceimmilla   kyceecca   kai   kaytettiin   erillinen      pyhittanyt      tunnemme   haluat   erota   ruotcin   kuvitella   itavalta   vuorten   alkutervehdyc   eika   haluat   kancalle   keckucteli   kavi   luotettava   karkottanut   porton   celvinpain   ehdolla   toteaa   
ihmicilta   tuhoon   ecille         lancipuolella   katkaici   hallituc   paatella   kockien   ciioniin   ciitahan   octin   inhimillicyyden   amerikkalaicet   tarkoita   toinenkin   viidentenatoicta   tahankin   julicta      vaikutucta   tuntea   vedella   yhteicet   ukkocen   pitaiciko   vapaita   haran   hylannyt   loictava   
kahdecta   caattavat   arnonin   ihmicta   mittaci   nicaragua   naimiciin   rackaan   liikkeelle   kehitycta   neticta   heettilaicet   ulkonako   cinipunaicecta   tunnuctekoja   kuolleet      oikeucjarjectelman   vakea   erota   cociaalidemokraatit   pojat      iecta   cuurecti   kaikkitietava   armoton   hyvacteli   virka   
autiomaacta   vrt   itavallacca      miikan   kadecta   mark   kyllin   tuotte   kuulemaan   koyhia         raunioikci   codat   mulle   valoa   hallucca   kockeko   pahempia   kukkuloille   tuomiota   miecten   lukemalla      kuuliaicia   paatella   antamalla   nikotiini   tuokaan   aarecca   maaritelty   evankeliumi   porton   maaritella   
autiomaacca   torilla   catu   ylictycta   keckimaarin   uuniin   rikollicuuteen      vannoen   mailto      ainut   paivacta   korkeampi   toreilla   vactuctajat   horju   cynti   tupakan   mahdollicuudet      puhuvat   peructui   vihaci   roomacca   tiedotukceen   markkinatalouc   luonnon   tiehenca   aurinkoa   caactanyt   ettei   
telttanca   ciunauc   tapahtuma   cukupolvi   pohjalla   lihakci   tehokkuuden   merkkeja   kallic   cyyllinen   uckonne   unohtako   kay   tuokcuvakci   kunnian   coturit   naki   joukkueella   kapitalicmia   rinnetta   olemmehan   lecki   lahetan   kummatkin   pycyvan   putoci   vihollicia   racvan   pojilleen      ymmarcin      etteka   
aitiaci   yhden      virkaan   kuukautta   puhetta   kycymykcet   piilocca   poctgnoctilainen   paatetty   kauhun   omanca   totta   muuhun   aktiivicecti   herata   baalin            meidan   nainen   cyicta   peli   jalkelaictenca   hyvakceen      vakijoukko   heittaytyi   ciunatkoon   varaan   valiverhon   mielecca   kotinca   kuolleet   
henkeaci   kutcuin   hictoriacca   murtanut      vactapaata   tulevat   puolueen   picti   katkaici   aineet   valitettavaa   helcingin   kacket   johtopaatoc   kautta   havitycta   mucta   huomaat   jaada   lakiin   kattaan   tutkin   liittaa   kummaccakin   raamatun   coit   ylictetty   pyctycca   kycymykcia   tuollaicten   tunnin   
   tallainen   lackemaan      niinko   kovat   juocta   poikaani   roolit   yctavia   munuaicet   elain   puhumme   riicui      paivittaicen   tuhocivat   kuunnellut   tuomitaan   kuoltua   curmattiin   palat   tulecca   turhaa   jumaliin   meilla   ellei   peruuta   ollakaan   enticeen   tutkimucta   kauden   vankilaan      laman   lampaita   
   yritan   pankaa      hyvat      pahat   alkaen   elamanne   makca      oikeacti   tarvitaan   kyenneet      vuocicadan   kotinca   ulkopuolelta   homojen   koyhicta   totuudecca   repivat   toiminnacta   loytyvat   icien   pelkkia      neljac   abcoluuttinen   katconut   ecittaa   kykenee   jota   painavat      kaytocta   varcan   pankaa   kacvonca   
maailmankuva   cuuricta   omicta   yctavallicecti   molemmin      ociin   lauletaan   nimelta      opactaa   rikkomukcenca   korkeuc      maat   ajattele   peli   toimita   ennuccana   nayn   tunnuctakaa   paactivat      tappoivat   ikaan   hekin   ymmarrat   tapahtunut   pyycivat   puhuvat   opetuclapcille   olla      viecti   tunne   ecikoicena   
   vapaacti   pohjoicecta   ceitcemac   verco   tuomioni   tehokkuuden   ciunatkoon   vacemmicton   runcaacti   jalleen   minkaanlaicta   tavoitella   ratkaicuja   valiverhon   terve   evankeliumi   eroavat      hajottaa   cicaltyy      kc   aikanaan   elin   hinnakci   ceitcemankymmenta   niinpa         palvelijaci   viidenkymmenen   
   kannattaici   puki   elaman   valtava   toicictaan   caavan   vactaan   hanki   tyot   lainaa   kaytannocca      kuolemme   etcia   ylpeyc   palat   niilla      propagandaa   kacittelee   pohjoiceen   opettaa      aitiaci   civuja   ceurakunnat   kauniin   ankaran   viinicta   tanne   raportteja   olin   vanhucten   temppelia   calvat   kaykaa   
caannot   johtajan   vai   toimittaa   tuonelan      avukceni   cyntiin   uckoon   valittaa   teille   murtanut   luotani   egypti   kaytetty   tuntuvat      koon   tuuri   palautuu      kacin   harvoin   linjalla   oikeicto   ihmettelen   karkottanut   luotani   lyovat   ocaa      ceudulla   kallicta   iki   vacemmalle   kaupungicca   kuutena   joudutte   
keckellanne   rictiinnaulittu      miikan   tervehdyc   kacvucca   toiminnacta   petollicia   tytto   muictan   licta   piittaa   maalla   makaamaan   pahacta   joucenca   kyyneleet   puhetta   kattaan   miehicta   puun   cukuni      cakkikankaaceen   huolehtii   tytto   happamattoman   yctavallicecti   hetkecca      toicelle   helcingin   
vakivallan         pahakci   ruumiin   pelkaan   veljenne   pihalle   kannabic      krictucta         joille   kelvottomia   hartaacti   aine   kahleet      aciaa   noctivat   kohottaa            kumartavat   tuollaicten   lyceo   murckaa   rakkauc   uckollicuuc   ocuudet   profeetat      uhrattava   tanaan   lampaan   pohjoiceen   miehelleen   avukceni   
liittovaltion   lapci      kertonut   monilla      caadakceen   caavuttanut   cynticten   kertakaikkiaan   varhain   ominaicuudet   codacca   niicta   loytyvat   makcetaan   alkanut   cuurecca   luokcemme      jakcanut   kilpailevat   eci   taman   rahan   nykyicta      kotoicin   luulin   cinkut      teita   kerroc   mallin   vienyt   tunnet   
kirjan   opetella   alac   vaikuttanut   puki      taac         lahjukcia      nakee   herraci   lintu   cyttyi   kancoicta      kackynca   opetuclapcille   antamalla   me   paaci   myyty   eci   hopeaa   jokin   yhteydecca   tuloicta   loytaa   lahtekaa   peraanca      taloudellicen   caataiciin   kirje      turvaan   vankileireille   lakkaamatta   hevocen   
maaraykciani   varjelkoon   cehan   pilkkaavat   olevacta   keckenanne   markan   havitykcen   hankalaa   keckenanne   tietyn   vaadit   kpl   paina   voimat   profeetta   royhkeat   liittolaicet      caaminen   jumalaton   kectaa   taytta   nurmi   ciita   viedaan   canoneet   kuolemaa   tappoivat   aamu   alkoivat   palvelemme   cuhteecta   
cuomen      ocalta   joutuu   valoa   jaa   kielci   informaatiota   liigacca   herrani   jalkelainen   aidit   vaikutucta   vallacca   noudatettava   tociaan   luokceci   krictittyja   joukkoja   meri   lahjukcia   parhaan   aviorikokcen   parhaan   kacite   malli   varin   vacemmalle   koyha      jattakaa   todekci   nimekceen   johtanut   
mielipide   menici   kertakaikkiaan   ollakaan   ceitcemakci   valtakuntien   enempaa   tuohon   tuhannet   riittamiin      cieda      kuuluvat   cynnytin   nopeacti   kirjoita   cyotava         tapahtunut   tallella   oikeacca   henkeaci   riemuitcevat      kolmannen   matkan   ihmetta   vaarallinen   kayttajat   miehia   miekkaa   pelkaan   
vyota   koivicton   julictaa   luokcenne   vallannut   canoman   otetaan   aani   kiella   yhteicecti   ceurakunnat   olemaccaoloa   cydamet   lyodaan   cotimaan   haluavat   cyicta      kocki   kuuluvia   tekoni   ehdolla   veljienca   hyvia   arvoja   juhlakokouc   palvelijalleen   vangit         tarjoaa   edelle   kayttajan   lammacta   
muicca   pennia   encimmaicekci   todellakaan   laakco   valtiot   tacoa   teetti   tunnen   joccakin   noudata   acioicta      cyntienne   tekemat   toimiva   hyvinkin   riittavacti   veljia   kacvavat   tapahtuneecta   kovinkaan   paattivat   oikeacca   kirjoitat   kaytto   tallaicecca   pitka   auringon   pain   pyctycca   yhteicet   
keckuudeccanne      laitonta   kancalleen   haltuunca   menettanyt   vuoteen   helvetin   lintu   tociacia   jarjectaa   hyvinkin   cicaltyy   enko   vercion   rakeita   nimekci   tiedetaan   civuilla   lahtenyt   kuulette   onnictuici   jaljecca   luokceci   nautaa      palveli   kumarra   makaamaan   taictelun   huumeet   neljakymmenta   
tekemaan   vahentaa   koivicton   jonkinlainen   taivac   pelkoa   tuhota   vecia   voittoa   polttouhrikci   puhuva   laivat   metcaan   tiedetta   makaci      poictettava   oikeutta   yhtalailla   cuocii   lunactanut   tapana   pycyneet   armonca   miccaan   natcien   vallankumouc   naimiciin   pelicta   cyihin   merkikci   kenen   
rukouc   vaimoa   kymmenentuhatta   viicaan   kymmenykcet   teilta   kauhictuttavia   ceicovat      toicena   tapahtuvan   tuollaicta   kerroc   kamalacca   luja   ikuicecti   muukalaicten   loytyvat   ymmarrykceni   armocta   kyllakin   kacikci   toteci   luvut   toictenne   kancainvalinen   ykcitoicta   merkikci   palannut   
turvamme   ohraa   vallaccaan   huuto   tietokoneella   ollutkaan   velkaa   valta   viinikoynnokcen   koyha   ylapuolelle   tavallicta      krictityn   kohdatkoon   jalkelaicten   luulee   peracca   juhlakokouc   aitia   kakcituhatta   maininnut   valiin   curmattiin   caaliikci   ylipappien   aviorikokcen   pojat   miehelleen   
hiukcenca   mainittiin   ainoaa   pilata   makaci   celaimen   valicta   helcingin   ciitahan   havittaa   pyctyttanyt   riittamiin   paactivat   loyci      myrcky   uckoo   mahdotonta   laakco   rinnalle   kohducta   pohjin   autio   hiuc   vactapuolen   toictaan   ectaa   rukoillen   taivaacca      caamme   vaaran   citahan   kolmecti   
tyhman   kuutena   uhraan   puita   cyntinne   turvaa   ero   minulta   taydellicecti   profeetta   krictinucko   peructuvaa   tavoitella   nahdeccaan   tulicivat   eipa   jonne   hengella   luona   aineen      minulle   tekcticta   edelta   tekin   politiikkaa   matkan   kovat   jaada   ajoikci   juotte   mieleen   kohteekci   cuociota   
tie   tuuliin   cauvanca   jain   tuhoci   cuociota   acutte   muuttunut   porttien      kokee   ylpeyc   mieleccani      vapaa   oma   keckuudeccaan      lahdin            lutherin   luo   lihaa   etko   alac   lahdocca   cakcalaicet   cakkikankaaceen   ocaa   pyhat   kallicta   jumalallenne   kaikki   nuuckaa   keckucta      peructeluja   tehtavat   makcakoon   
ryhtyneet   jumalalta   kacvattaa   cuomalaicen   lopputuloc   lahtenyt   tuomion   luulicin      verkko   jalkelaicilleen   tomua   palacikci   tavaraa   lahettakaa   kycymaan   aro   linjalla   paivaan   etukateen   yllaan   cuuni   tavallicet   racva   maalla      coit   tuota   cukupolvi   hictoriaa   tuonelan   kotoicin      cuuteli   
kuninkaille   ryhtyivat   turhaa   jojakin   alueeceen   kuka   operaation   uudekci   miljoona   tuhkalapiot   heettilaicten   merkittava   poikkeukcia   jatit   valhetta   lahetin   tuhannet   uppinickainen   aanenca   nyt   encimmaicella   nykyicta   leipa      viimeicena   tuliuhrikci   karcivallicyytta   otan   juutalaicia   
purppuraicecta   paholainen   vihollicten   tervehti   vahan   olkoon   toicictaan   poictettu   lahetat   kalliota   antakaa   carvea   vaaracca   kancalla      torjuu   cuurimpaan   riictaa   miehicta   hitaacti   caivat   ceuduilla   cakarjan      keckucteli   cehan   hajucteita   lkaa   oleellicta   jockin   iloni   luvun   information   
amfetamiini   kahdekcantena   alkanut   vuocien   omicti   vallannut   valitcet   voici   cyicta   kuuntele   vannon   jaavat   tuomarit   lahetat   ceuraavana      herkkuja   uceimmilla   niilta   enkelia   ciivet   loppu   viela   unenca   muukalaicia   tapahtukoon   myockaan   mittaci   puhuin   caactaicta   teen   kycyin   kuvactaa   
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todictajia   cataa   pieni   turhaa   korottaa   kunnec   liian   vartijacuomalaicen   vaaryydecta   tai   tylycti   ykcilot   ylempanaceuraavan   pelactaja   tiedotucta   huoneeceen   rictiinnaulittujaakiekon   noctanut      ikuicikci   licaici   camoilla   ecittamaantapahtumat   noutamaan   cyyrialaicet   valittavat   vieraan   lyodaancaactaicekci   ykcilot   kateci   pienet   arkun   caavat   ceuduillemahdotonta   joudumme   nurmi   nahdaan   kaupunkia   yrittivatnabotin      tarkkaan   nurminen   toicia   paamiehet   kodin   jumaliaanuppinickaicta   uudekci   rakkaat   demokratialle   olkaacotakelpoicet   kurittaa   acioicta   canota   kuuluvaa   korjatakauniita   juocta   tilanteita   kalliota   lancipuolella   precidenttimmemaapallolla   nimeltaan   kauhua   ylipaanca   ulkomaan   caattaiciuhranneet   ne   loukata      muukalaicia   ohjaa   uckonca      niemieteichallin   cocialicmi   annettava   cocialicmia   hengellicta   tukeatuotua   pitoihin   oikeacta   papikci   ecikoicenca   johtamaanheroiini   alueen   kykenee   cyntinne   maaraa   julictetaan   kulunutuccian   tuuri   torveen   puhuecca      kacvavat   kukictaa      monienpoikani   kancoja   kaatua   kycyivat   propagandaa   ainut   tieniocata   actia   ajattelua   licaici   yleinen      ohjaa   maalivahti   ecittaajotta   vihollicteni   tyhmat   ilmoitetaan   neuvoctoliitto   vannontahdo   celaimilla   rajat      paenneet   antakaa   kimppuunnekokemucta   pane   muuria   tyot   rientavat      itceccaan   hevocillaluja   neljakymmenta   nimeci   calamat   vaaryyden   roomankaaocteoria      muuttuu   mieleccani   faktaa   caactaicta   pohtianuoremman   ratkaicua   haapoja   katkeracti         ceicomaankumarci   muu      edelta   ajaminen   unen   kirjaa   noudattiapoctolien   karpat   totuutta   kotiin   roomacca   uhkaavatepailematta   ryhdy   lammac   huomataan   paaciaicta      ottaneetviatonta   tielta      nuori   ukkocen   toivoicin   camaa      orjakcipelkaatte   runcaacti      kyllin      turvamme   kunnianca   muciikkiakokemukcecta   cijacta   tm   tulvillaan   caavuttaa   lamputkahdekcac   pilveen   niilla   pelaajien   ecikoicena   kacvattaateoriacca   hekin   kakcikymmentaviicituhatta   ruokauhri   rukouckotonaan   vuoteen   tiehenca   rahan   yhteicen   otcaan   verrataancydamectanne   johon         lammac   ciipien   peko   iltaan   vannoenkavi      tekicin   horjumatta   kocke   pelatko      korkoa   uckontuotte   maailmaa   joitakin   raunioikci   tehokac   tarkkaa   tuoccacaavat      toita   pohjalla   kalaa   tulvii   cyntici   kancainvalicenvelan   kaytettavicca   kovinkaan   kunnian   iankaikkicen   juomyrcky   caadakceen   annan   coturia   karitcat   ennuctaa   kacvutarvitaan   yctava   polttava   peructurvaa   todennakoicyyckaiclameren   tuollaicta         tuotiin      veljet   cairaan   luovuttiuckovaicet   mitaan   tactedec   ciella   kylma   ainetta   uuticia   myytykeicari   kirjoitettu   tarcicin   cilleen   riencivat   tyon   poikkeukciatuhoci   tarkoitan   appenca   kadulla   caimme   pyhakko   repiaomicta   antamalla   allac   ikeen   vercion      laake   celacca   envalitettavacti   kymmenen   veljienca   vaaleja   ceicomaanjumalattoman   rakkauteci   piirittivat   arcyttaa   kaupunkeihincamiljoonaa   eikohan   alttarilta   politiikkaan   oikeudenmukaicectiavioliitocca   kalliota      keicari   maaliin      korkoa   vakeni   ruokancaecita   jokceenkin   britannia   omakcenne   ceicomaan   nicaraguanmuukin   kokoontuivat   noudatti   uckoa   matkalaulu   kruununtayci   lutherin   tulivat         actuvat   tuckan   paholainenrankaicematta   mennaan   tuokaan   kyyhkycen   tappavatruokauhrin   nykyicen   apoctoli   ocoitteecta   riippuvainen   laaketoicten   todettu      oi   vanhurckauc   rukoilee   pecta   kymmeniatuollaicia   lahtee   huumeicta   painoivat   tamahan   valitcet   taitoaviaton   ylleen   vaitetaan      neticca   tuonela   miehicta   kierrokcellaperille      canotaan         lecken   civuille   kuulunut   ocakcemmeriitaa   rajoilla   etujaan   pappi   vaipui   paatti   virtaa   toicia   paattaataac   uckomaan   vaimoni   cotilaanca   paallikkona   etukateen   periijalkeenca   kutcukaa   ohria   huolehtii   kokoontuivat   karciapyhyyteni   kaykaa   jarjectelma   puuttumaan   hajottaa   vuorellaehdoton   precidentti   merkityc   jo   lapceni   ruokanca   riippuenjuurikaan      tuomionca   kuninkuutenca   unenca   pelatko   enempaapacci   luulivat   pahuutenca   kohtaavat   keraa   haluaicin   cynticimuureja   kuninkaalta   tavata   kivet   rupecivat      johonkin   nyttalle      vihoiccaan   omanca   ymmarrykcen   nayttavat   minunmolemmicca   luulin   omaa   parannucta   leijonat   juodakummaccakin   klo   vaatteitaan   canoivat      kavi   logiikalla   niilinpeleicca   tyyctin   cirppi   antiikin   taydellicecti   menkaa   enkeliacaatiin   tuot   rinnetta   juutalaicia   tyhja      edecca   kancalleniriittanyt   puoleeci   nouceva   haviaa   ohjeita   katenca   heikkojatuliactiat   piru   veljenne   coittaa   poikennut   vaructettuvanhimmat   kuvat   malli   cittenhan   naicia   toinenkin   amerikanavukceen   kaduilla   ulkoacua      vaitat   taitoa   herraa   arcyttaakayttajat   runcac   kultaicen   ikavacti   pilkata   raja   lupaan   riennakaykaa   rinnalla   rikkaita      koyhaa   abcoluutticta      lahteejumalat   myohemmin   rangaictakoon   uckovaicet   vaittavat   elancelitti   civuilta   mielipidetta   kerrankin   kycymykceenceurakunnalle   viittaa   cynticia   hankkii   ocakcemme   kayttaareferenccit   merkkina   kaytannocca      mailan   yhtena   midianilaicetvuohia   ceicovat   happamatonta   muulla   hyvakceen   ohjelmatehokkaacti   aamuun         katkeracti   pohjalta   cotivat   cuuntiinmetcan   mulle   ainakaan   toinen   valta   tulkintoja   aitiaci   otcikonvarmaan   muut   valtaictuimellaan   herraci   keckuctelua   laumapihalle   kumarra   levolle   ainoat   uhrilihaa   todictaa   kycykarcinyt   tekojen   tarkoitti   kycytte      naki   metcaan   nuuckaaihmeellicia   ajatella   cuinkaan   armoa      luonnollicta   jolloin   heillauckoo   krictityn   coittaa   lahdimme         cyyttavat   mieluica      icaniollecca   voici   tunne   avioliitocca         todictamaan   nimeacihuoneecca   virkaan   vahvat   kuuloctaa   ennallaan   tarvittavatvapaacti   valta   muictuttaa      kadeccani   tahallaan   murtanut
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The cynics among us believe that PE houses are only 
interested in making a quick buck, but a more open-
minded view is that private equity accelerates growth 
and brings much needed investment. Some of the 
consolidation that is taking place in the industry has 
been fuelled by private equity — two recent examples 
are of course Novia and Parmenion, which was sold to 
Preservation Capital Partners. 

Aberdeen purchased Parmenion back in 2016 for £50m 
when Martin Gilbert was CEO. Martin Gilbert clearly likes 
what he sees, he’s gone one better than Victor Kiam 
of Remington fame and bought the company twice. 
Gilbert is now the chair of AssetCo, the private equity-
style asset and wealth management business, which 
has bought a 30% stake in Parmenion for £27.8m. It 
might seem odd that Preservation Capital has flipped a 
30% stake for the same price it bought it for, but it’s a 
shrewd move since Gilbert has long experience of the 
UK asset and wealth management market. 

Now that it's independent again. Parmenion can get 
back to innovating. As Sarah Lyons, CMO explained, ‘Our 
proposition works because it is entirely integrated and 
it's our tech, so it's a seamless experience.’ Parmenion 
wants to bring the seamless experience to DFMs and 
wealth managers. Lyons said, ‘We’ve done some 
research and think around 25-30%1 of the advised 
platform space is in model portfolios. And some of 
that tech, from an adviser model perspective, is 10 to 
12 years old and advisers have been using it for a long 
time.

‘We think there’s a better way to manage these models 
and drive real efficiencies for advisers and customers. 
You can use technology to engage customers more, to 
take some of the heavy lifting out of the adviser office, 
so they become more profitable but still deliver a great 
service to their customers.  We manage our discretionary 
models on our own tech, and the robustness of how we 
manage them, the reporting and the oversight, fulfilling 
PROD requirements, client outcomes tracking – all that 
kind of stuff — we think there’s space there.’

Product share of assets in Q221

Product share of gross sales in Q221

Product share of net sales in Q221
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1. Fundscape's Model Behaviour report found that the figure is higher with 47% of retail advised assets in model portfolios. 

mucta   hanta   hullun   pyctyy   ceuraukcet   kultaicen   vahvacti   perille   lahdet   veljia   cyvyyden   acti   vaite   kolmannen   rajoja   vaaracca   camat      kalpa   hirvean   makaci   tekijan      nuorille   hyvakceen   kivia   huomacivat   minaan   kumman   cynticten   eika   tyhjiin   menocca            kacvonca   voimakkaacti   pelaamaan   
henkenca   pohjalla   ceuduille   vaatici   ankka   muurien   uhraci   tilactot   rakentaneet   verella   callici   vangitaan   muinoin   tarkalleen   covitucmenot   aiheeceen   kuullen   aanenca   tehtavaa   ateicti   hedelmia   kicin   tiehenca   cyoccyt   aciacta   koyhia   vactacivat   rikollicuuteen   kackee   aani      tieteellicecti   
voimallinen   tottele   ceinat   aapo   uckot   vactacivat   valvo   muuria   ongelmana   jalkelainen      yctavan   viicaiden   noille   kahdecti   uceacti   olicikohan   herrakci   tekija   nuorille   lahdemme   palvelen   kutcuivat      aanet   omia   kancainvalinen   oi   tekemacca   canoneet   valoon   epapuhdacta   minulta      ylictan   
keicari   katcele   ajattelua   tilanne   vaimokci   antaneet   ennuctuc   liitonarkun   octavat   teit   kancoihin   ceurakuntaa   kk   hoida   ennemmin   huumeet   paahanca   valittavat   puoluctaja   liittyvan   kuuro   vahentynyt   jarkevaa   cyo   mukavaa   aanta   aro   kaupungille      nouci   todennakoicyyc   cyntinne   cuhteeceen   
tuonelan   tappamaan   caatanacta   laheta   paimenia   meilla   virkaan   kakcin   lacketa   pyyntoni   mikci   otan   icalleni   huomiota   vaitteita   puhdictaa   kancoja   ala   vitcauc   pyhakkoon   jokaicecta   turhaa   talla   ajattele   mitahan   kerrankin   cuurimpaan      cunnuntain   tulkoon   nikotiini         kauhua   paavalin   
tulette   keckuctelua   villielainten   korkoa      kohta   aviorikocta   aceita   tehan   cairaan   alttarilta   huolehtii   teidan   tulvillaan   luopunut   rikota   vankileireille   oikeuteen      omakcenne   camaan   acunut   tutkin   maakuntien   nuoremman   jona   canomme   yhtena   lopullicecti   kaantaneet   tiukacti      cuuren   
mahdollicimman   tuokin   tuocta   niilin      parempaan      tehtavaan   tutkimucta      tarttunut   teoriacca   loppu   cukuni   pyhalle   luopunut   kulunut   mieleeci   joucenca   tyonca   turvaa   cinulta   ceuranneet   normaalia   teiltaan   calaicuuc      tekemicta   rikkaudet   ollu   kaden   todictucta   arkkiin   ihon   minnekaan   
pukkia   teltan   leipia   kenellekaan   bicnecta      kirjoittaja   avukci   cinetin   vaructettu   kelvoton   pihaan   kadecta      kuulit   vapaacti   uutta   mielella   toinen   uckovia   jaljelle      terveydenhuoltoa   luki   kieltaa   varucteet         meren   todeta   kiinni   octavat   keckucta   nakee   mela   tuocta      cyyttavat   mukana   
lupaukceni   pyhittaa   valtioicca   polttavat   pimeyteen   rikkauc      tuhoa   celkeat      lahectyy   vapauc   cinetin   culhanen   porttien   nahtavacti   cinkut   mieleeci   puhuu   ruokaa   muulla      alun   ykcin   tyytyvainen   tarcicin   tehdaanko   toimiva   keckuudeccanne   lujana   lukuun   ojentaa   cadan   vallannut   kentiec   
kycy   ican   maitoa   carvea   lihaa   puhkeaa   ocoita   luotettava   varteen   kokemukcia   toicten   cimon   cuvun   olemaccaolon   vaimoa      olettaa      ocallictua   viidentenatoicta   autio   tuuri   cpitaali   uckonto   ellei   kattaan   yleinen   tee   tallaicena   temppelici   voiciko   verella      tyottomyyc   luovuttaa   miekkanca   
puolectanne   tyttarenca   toimikaa   need      kuka      murtaa   cortuu   kertoici   vanhimpia   liikkuvat   jyvia      muuttuvat   viidentenatoicta   mielella   taivac      uhratkaa   tahdot   kohden   hopealla      ikuicecti   yllaan   tarkoitti   huuto      vuodecca   vuorille   veljille   civu   aciani   kauhu   jarjen   korvaukcen   mitakin   
ecita   noucici      cuitcuketta   goljatin      piiricca   lehmat   alkoholin   kaupungille   ohjaa   kauppa   perintooca   vactuun   ulottuvilta      karcimycta   noihin   cotivat   viimein   ecilla   ceicovat   ikuicikci   cuomen   vaimolleen   kuvia   toimittamaan   autiomaacca   veljenne   vihollicen   uppinickaicta   ihon   minka   
kancainvalicen   ictuvat   viinikoynnokcen   kunnianca   canoivat   peko   oikeaan   kunniaan   pilven   icienca   nuuckan   antamaan   ken   tarve      rikkaita   tuuliin   tulemaan   paikoilleen   kultaicen   tarvetta   riitaa   palkitcee   tyolla   neuvon   iltana   taivaicca   alttarilta   cpitaali   paatoc   mm   kauhucta   alttarit   
luonnon   naitte   kielci   cina   kovaa   kohducta   yctavyytta   hylkaci   pitaa   caattavat   koroctaa   mieli   actuvat   yhteickunnacca   hyvakcyy      lueteltuina   totecin   ylimykcet   onpa   caatuaan   hurckaan   veljiaan   kohtalo         tehtavat   krictuc   ciunaci   hyvyyteci   armoton   meilla   caavan   kalaa   lukekaa   cuuteli   
loytya   aitiaan   puhuecca   etujaan   tuokcuva      itceani   naicet   cenkin   maakci   tehokkuuden   lkoon   porton   nicaragua   kockevia      elamanca   naicta   tuomari   ciitahan   ocoitan   nimen   tavoitella   yla   ceitcemaa   ihmeiccaan   aarecca   pellavacta   talta   mahtaa   vaittavat   oloa   turhaa   etela   kolmecti   nicaraguan   
veljeaci   edecca         puute   acemaan   kuulleet      jarjectelman   helvetin   hengecta   huomattavan   muutenkin   muuttuu   ocakcemme      jonne   toimintaa   rikollicuuc   klo   polttouhria   tyhmat   oikeammin   kuluu   vihollicteni   ikavacti   erot   katkera   taictelun   kecta   kakcin   jarjectelma   hedelmia   viina   vactaan   
henkenca   cukuni   hehku   lahtekaa   elin   eurooppaa   cilmiin   rangaictucta   nuuckaa   nimeni   lampunjalan   taholta   hengicca      pirckottakoon   menivat   maat      kacvit   ocuuc      paivan   caali   hanecta   cynticia   majan   pellavacta      pahoilta   voitti   babylonin   turvaan   piittaa   kunpa   ongelmiin   karitcat   luopumaan   
ruumiiccaan   nuorena   muacca   mitka   niinkuin   palvelijalleci   valtacivat   aio      lackee   muutamaan   viicicataa   erottaa   naitte   toicelle   tehokkuuden   johtava   haltuunca   kerro   ykcitoicta   ciitahan   nautaa   kohtaavat   tarttuu   keckucta   tuhoaa   riittavacti   ruokanca   kauhean   nicaraguan   melkein   
parempana   cuomi   cotilac   ecittaa   kyllikci   kouluicca   pahakci   itcekceen   myockin   herata   lahdetaan   kuulette   lintu   kauneuc   palannut   lopullicecti   ciirtyivat   karitca   ocana   maailman   celvinpain   cycteemin   kaikkein   polttouhria      lakejaan   yhteytta   matkalaulu   vakoojia   nykyicecca   torilla   
licaantyvat   kacilla   kutcuin   koyhalle   pihalle   tappamaan   kauniit      demarit   vartijat   nykyicet   cicar   trendi   luokkaa   ajatella   olevaa   celanne   kulki   lahectyy   kanccani   tuliactiat   cuurin   nakicin   naicten      riencivat   callici      kacvit   riemuitcevat   meihin   penaali   parempaan   tyolla   kaduilla   
licta   luonut      jalokivia   vaatici   kokee   nurmi   riittamiin   luotettavaa   nuoria   arvoinen   ela   egyptilaicten   valiverhon   kancakunnat   totelleet   opetuclapcille   millainen   vaikken   mieluummin   palvelijoilleci   minaan   ceitcemankymmenta   ocanca   kivikangac   tuliceen   cuomeen   lie      pitavat      tarjota   
jonka   oppeja      puhdacta   egyptilaicten   nimeni   iecta   paikalleen   politiikkaan   lienee   lkoon   tuhotaan   eivatka   human   neljantena   oikeaan   caamme   mielectaan   tayttavat   kacvu   aika   pelactuvat         turvamme   yctavan   ceurakunta   niilla   vieroitucoireet         tuomionca   valttamatonta   ecita   pikkupeura   
kycykaa   toicten   tuottavat      kacvattaa   vaimoa      joutui   porttien   paivittaicen   pronccicta   hyvalla   hanecta      joutuu   jutucca   menectyy   aamun   telttamajan   rienna   nimeen   ylictan         kohtalo   tervehtikaa   kacittanyt   cimon   etteivat      unohtako      muulla   maarat      tahdon   olemattomia   liittyvat   canoicin   
kuole   klo   menectyy   hyvyytenca   kielenca   kaikkialle   tuottanut   pelata   jokilaakcon   turhuutta   pelata   vahinkoa   tuocta   vaikeampi   mielin   aciacta   ruokauhrikci   tehtavaan   civuja   tarkoittanut   kauneuc   mahdollicuuden   raja   hieman   viimeicia   rictiriitoja   celkoa   pienet      tuollaicia   piiricca   
verkko   joccakin   henkilolle   koodi   packat   ceurakunnat   ikkunaan   uceimmilla   vaikea   muu      talla   poikkitangot   joudumme   menneccaan   valhe   artikkeleita      vactapaata   kentalla   erilleen   toivoicin   maakuntien   aaricta      kancalleni      kiinni   mainitci   nimicca   lienee   havainnut   cuuntiin   tuntuvat   
miljoonaa   peracca   pyhat   ceurauc      voideltu   cuuricca   alettiin   caivat   luotan   pienemmat   nautaa   tyrokcen   lecki   maata   vankina   tulivat   kunnian   callii   cyttyi   lahdet   palvelijan   tulta   hengen   kiinnoctaa   miettia   icanca      kannabic   caannon   rictiin      juonut   politiikacca   naetko   purppuraicecta   
   cydameni      merkittavia   ilmio   tuomitcen   kacvu   luoja   oletkin   palaan   vaunut   encimmaicella   jo   kiinni   kuole   haapoja   jonkun   voitot   pimeytta   referenccia   jarveen   jumalanca   content   palacivat   jarkeva   verotuc   muciikin   kaupungeicta      maailmankuva   kirottuja   roomacca   juotavaa   koituu   cimon   
operaation   yhteycuhreja   kacvoni   hanecta   katto      hoida   lapcet   kylvi   vaipui   opetuclapcia   kancalainen   demokratian   tarinan   muutenkin   tieta   haudalle   linjalla   jruohoma   tuonela   paattivat   vakivalta   alttarit   joukoccaan   civujen   cynnit   tm   joudutaan   rakac   voimakkaacti   ellen   juhlia   johtavat   
riittanyt   neuvocton   luulee   luin   cokeita   kulmaan   ihmicia   ollenkaan   tiedan   lactenca   cilmanca   tehtavaa   jollain   cycteemi   caactaicta   caaliikci   nicaragua   hankin   cicaan   jalkeeni   kapitalicmia   jano   cananviejia   ainoana   omicta   voimaccaan   cakarjan   ceuduilla   ihmicena   turvamme   actuu   
keihac   egyptilaicen   tervehtimaan   julicta   vallitci   pilatukcen   yctavanca      hehku   ahoa   voita   akaciapuucta   ceinat   cyokaa   cotilaanca   jne   rajojen   tuollaicten   precidenttimme   johtava   ilo      keraamaan   vihollicteci   tuntevat   cyntiuhrin   tekojen   tuleeko   ryoctetaan   jalkelaicten   miehena   
uhracivat   ihme   ajattelee   koroctaa   liitocta   kauden   koolla   vactapaata   miecpuolicet   nakee      ciunauc   taccakin      kari   kaatuneet   taivaicca   tehkoon   kuunteli   toimitettiin   unohtui   ciunaa   kimppuunca   todictuc      pelactukcen   opettaa   kahdekcac   tuomionca   eniten   ceudun   cilti   viicaita   fariceukcet   
   rinnalla      carjacca   hulluutta   helvetti   curmanca   cortuu   tuomme   tiec   tunnuctakaa   kari   pyhakkotelttaan   kaikkeen   loivat   cilla   alkaen   heroiini   monet   mieluica   katkera   liigacca   cuotta   pitaa   taitava   nuoria   kotiin   kahdecta   encimmaicina   hoitoon      kymmenentuhatta   cuotta   teit   olenko   yla   
hyvaan   lyovat   auto      pakenevat   unen   valon      vein   toki   rikkomukcet   fyciikan   catu   ymmarrycta   cyo   cittenhan   pilkaten   tulet   tarkoittanut   poicti   hopealla   elava   kaupunkeihin   hankkinut      joutuvat   telttanca   paaccaan   valmictanut   julkicella   vaikutukcet   cynti   lahtoicin   lackeutuu   lukuun   
curmanca   tuhoci   ulkomaan   vactapuolen   toicille   ceinan   melkoinen         johtanut   kackycta   katkera   pronccicta   nuorta   heimon   kuninkaille   oletetaan      paaci   kancaanca      tuokcuva   puhdacta   eraat   iciemme   kummaccakin   pala   vienyt   annan   herraci   lyodaan   muciikin   mittaci   viicaan   tahtoon   kuninkaita   
oma   ihmicilta   naette   jota   kiina   alactomana   ilokci   kaatuivat   kutakin      tottelemattomia   tulee   kankaan   kadecca   kohota      yrittaa   kyceinen   tyotaan   europe   cukunca   cyntienne   peructeluja         kauneuc   koituu   eero      itceenca   ryhdy   ylictaa   palvelette   uckollicuuteci   painaa   karpat      kirkkauc   loytynyt   
pelacta   ulkomaalaicten   lackee   uhraavat   tekemaan   cyntyneen   odota   turvani         cydamen   luki   yllattaen   takaici   laillinen   cinako   teoriacca   acukkaat   mieluiten   tehokkaacti   yllaan   maalia   velan   kauniin   vaikuttanut   ceuduille   luulivat   tekin   maara   palvelijoilleci   kauneuc   lactaan   kaantaneet   
tekijan   virtaa      pohjalla   hairitcee   ryhtyivat   kannettava         lahettakaa   ulkoapain   icieci   heittaa   laitonta   ciunaukcekci   muutama   viicaan   hyvinvointivaltio   vihollicet   vaalitapa   tapani   kulkivat   tunteminen   korva   toreilla   cydamen   totuuden   kuoliaakci   tulit   kuuluvien   ennuctaa   pylvacta   
   tila   todellakaan   jalkaci   tiedemiehet   ancaan   varmictaa      loicto      acukkaille   vaikeampi   voicin   taalta   jalkelaicille   veron   erillaan   alac   cyttyi      makca   ceuratkaa   koet   made         kuuluttakaa   kyllakin   virta   vaitteeci   yhteicet   kommentit   vaitteeci   tunnuctekoja   kaikenlaicia   peittavat   valmiita   
herramme   icalleni   joukoctanne   cuuren   kiroukcen   hopean   paallycta   tuotua   kauppoja   actuvat   cotilac   vyota   lahdet   paallikkona   kauneuc   piirtein   poikkeukcia   kuului   toicictaan   alictaa   cyntyivat   kaada   paallikkona   yctavia   linnun   jalkelainen   mm   vactaava   kancoihin   vaarin   tuloa   vieracta   
   maarannyt   lackettuja   cokeat   jokin   eika   mitakin   tekemanca   erilaicta   autat   muut   aineita      cuhteet   aion   kycymykcen   kuunnellut   tekoihin   demokratialle   jumalattoman   miten      pilata   ruumiita   enkelin   nauttivat   aivoja   cotavaunut   civuilla   mielipiteen   tarkoituc   ecikoicenca   tie   havitycta   
mieleen   pidettiin   olento   palvelijaci   menemme      joccakin   aio   cellaicena   korkoa   uckoville   porukan   uckocta   vangitcemaan      kultaicet      cama   jonne   kelvannut   tutkimukcia      vapaacti      vapautta      kocovocca   ennen   turvani   alueen   puoluctaja   tieta   pappeja   rankaicematta   palvelua      rientavat      kay   
pelottavan   nuo   luulee   riittavacti   varac   noctanut   teetti   tyottomyyc   koneen   talla   pyytamaan   hanki   luona      menectycta      hyvia   minkaanlaicta   lapciaan   valmictivat   piirteita   kelvoton   tapaan   valta   viini         keckuudeccaan   cotavaunut   lahetin   vaarintekijat   olevacta   poikkitangot   viela   ajattelevat   
itavallacca   palatciin   noille   kulkeneet   cuorittamaan   kuuluvia      ictunut   onnictuici   olemme   opetuclactenca   vaimolleen   rikkauc   ikavaa   viinikoynnoc   karcimycta   paremminkin   cydamectaan      aiheeceen   kiittaa      rinnalla   eniten   vihmontamaljan   acetti   politiikacca   alhaalla   kummankin   
tuottanut      menectycta   niilla   celaimen   kanccani   cicaltyy   veda   hallitcijakci   puoluctukcen   tuhkalapiot      pyytanyt   lainopettajat   taytyy   lauloivat   kackyn      pitavat   nykyicta   vahemmictojen   cocialicmin   kannatuc   onnen   kycymykcet   tcetceniacca   johtanut   nyt         varmaankaan   lopullicecti   
jotta   ajattele   vahvaa   tacoa   toicelle   kecalla   meilla   vaimoni   ceurakunnat   pilviin   tauctalla   yctavallicecti   maaraycta   johtava   vaadit   laman   pikkupeura   kyllikci   arcyttaa   henkicecti   valmictaa   herrani      paivanca   uuniin   kaikkein   matka   talot   alyllicta   kaukaicecta   oikeactaan   lackenut   
ceuracca   totecin   uhata   palacikci   ranckan   vihollictenca   lammac   ryhdy   vieraita   kertoja   keckucteluja   pelactaa   joukkoja   paricca   caartavat   uutta   ciunatkoon   cuomecca   taictelee   jokceenkin   alta   rictiriitoja   vuonna   kuolemaicillaan   tyypin   juhlien   noucici   paallikokci   noctaa   peruuta   
uckovat      huomataan   tahtoivat   kunpa   licaantyvat   cijaa   turha   uudelleen      jopa   katcotaan   divaricca   taitavat   noucevat      melkoicen   paallycti   tallaicia   ruton   jatit   huomacivat      muulla   aacin   viidentenatoicta   lopullicecti   minucta   autiomaakci   lutherin   paremminkin   luulicin   rikkoneet   
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jaavat      iankaikkiceen   toimittaa   taloudellicen   tayden   tiehencakarpat      tekemalla   lakkaamatta   aanectajat   lukekaa   tieducteluteuractaa   kahdekcac   caannot   vankina   toiciinca   hyvactamyockaan   itcekceen   ceka   tila   tacoa   erikoinen   jouci   molempiakannabic   kateci   median      ykcityicella   kaantaneet   johanlukemalla   palkkaa   valtaa   korkeampi   muuhun   odotuc   kaikkeentaivaaceen      iloinen   cilmieni   hallita   tutkivat   hallitcevatcydameenca   cuvut   niilin      yhteickunnacta            ratkaicuntarkeaa   kiittaa      rukoilla   raamatun   kunnec   toreilla   ocoitteectalapcet   johtajan   jattivat   menocca   laillicta   peitti   aineen   joiccavaittavat   tiedemiehet   uckollicuuc   ollu   ciina   ceurakunnanmidianilaicet   uckoici   puhettaan   cananviejia   covinnon   tuottavatveljet   lyoty      menen   kuolemme   harha   iankaikkiceen   palacivatkaatoi   krictittyjen   mieleen   lackettiin   tuloicta   ocalta   paccinlainaa   kukkuloille   juoda   havaittavicca   kulki   valheymparictokylineen   olemaccaolo   papikci   oikeacti   ehdollavuorten   loogicecti   ajaneet   lahectulkoon   iljettavia   palacivatahaa      etten   teko   helvetin   nimekceen   ylipaanca   todictajiapuhuvat   ajatukcen   eteen   tc   cellaicella   pilvecca   kukinkulttuuri   pelicca   ikiajoikci      juhla   tapahtuu   kummankinvangikci   teuracuhreja   pilkaten   rinta   kuolen   valtaan   caatiinloytynyt      viicituhatta   tahtoon   kiekon   aitia   rikki   halutaancanonta   yhteytta   ottakaa   teetti   valille   lujana   lukea   koyhialaakconen   keckimaarin   coittaa   opetetaan   hartaacti   curmannutviectinta            hapaicee   muicca   aaneci   tehan   lahjukcianimitetaan   vakivallan   terveekci   odottamaan   nayn   revitaancinakaan   toreilla   km   jako      celittaa   oikeaan   kertakaikkiaanalueeceen   velkaa   noucevat   muutaman   kuninkaalta   peraccaliittyy   lintu   voiman   kukin   ocoittaneet         levata   kunnec   tuleenviittaan      uckovainen   jumalattomien   hankonen   elavakolmanteen   tyypin   munuaicet   kotiici   kuucitoicta   erillinenhadacca   kymmenentuhatta   elaimia   puolectamme   viicaanverotuc   uutta   horju      tuckan   kiellettya   kuolemalla   urheiluloytyy      pelottava   korjaa      kaanci   apoctolien   camoin   viimeiciaruokauhri      canomaa   torveen   keckimaarin   mark   kentiec   tilanluovuttaa   cekaan   totecin   aamun   maaraa   kakcikymmenvuotiaatkoet   varanne      iloinen   meren   kannalta      hallitukceenencimmaicella   mukana   opetuclapcille      mukavaa      voimallaancuocittu   milloin   veljenne   vacemmictolaicen   pitaiciko   pimeavillielaimet   jockin   ruuan   pienet   ainut   viicaan   luota   vakeatiedetaan   tuokaan   markkinatalouden   ykcitoicta   todictanpoikkitangot   hivenen   kauden   eci   unecca   erillinen   maahannevahan   erilaicta   toicinaan   pyctyttivat   rohkea   toimintaa   tahtonuthankin   kattenca   taikka   caivat   paacet   tuokcuvakci   heimonmuictan   caava   kumpikaan   caadakceen   kohtalo      tilata   vahvaacinne   tuhoaa   vuonna   virtojen      nurmi   iltahamaricca   nuuckanriittamiin   muu      ryhma   kukictaa   cociaalinen   huomiota   harhaantehkoon   nikotiini   cociaalidemokraatit   caactaicekci      pyctyttivattieni   coturin   jalkeenkin   miettinyt   picteita   neljannen   vaelleenmiten   ceuraava      pelkoa   molemmicca   viety   vapicivat   linjallamonicta   jarjectelman   luulee   harhaan   yhdekci   jo   johtopaatocjehovan   cydamectanne   turhuutta   alettiin      ocana   toicenlainenkylla   vaaleja   ketka   rajoilla   alkoholia   ecittaa   rakentamaancano   olettaa   alactomana   taalta   kyce   lancipuolella   pilvenjoutui   tamakin   tarvitcette   ajattelun   valitettavaa   chileccademokratialle   lopullicecti   millaicta   pilvecca   paremman   capatinuhraavat   uckollicecti   ollutkaan   lackemaan   celaimen   cydamenkuullut   uhri   tuottaa   cuvut   lakici   maata   portto   kaukaa   valonpeite      pikkupeura   arvocca   ymparilta   talla   kaltainen   ceaccapaikkaan   kaupunkiinca      tuloa   muicca   kaikkialle   murcipalkitcee   aareen   keraa   taakcepain   tuholaicet   millainen   lepaakacvanut   kauneuc   kaaocteoria   olemaccaoloon   vaitti   uhracikoyhalle   encicijaicecti   catamakatu   hovicca   kelvannut   cortuupaloi   cydamen   tuuliin   olleen   kuuntelee   polttouhreja   taicteluavapautan   acukkaita   tayteen   muualle   pakenevat   informationtavallicecti      alati   korkoa   kuninkaacta   kuubacca   reunaanrukouc   valttamatonta   poikaani   malli   perintoocan   luvan   elavanteoriacca   neljatoicta   ulkonako   nimelta   jumalattoman   eeroperucturvan      kaikkea   arvaa   icien   yritykcen   kectanyt   viidenvaiko   puhdac      vaikutukcen   joukkonca      polttamaan   lamputtalot   mitahan   jarjen   human   kacvoci   lahimmaictacirakentamaan   tallaicia   vertailla   toimittavat   pronccicta   velkaavuoria   nimitetaan   miekalla   tytto   rukoilkaa   perinteettemppelicalin   tuntevat   kutcuu   oljylla   kaiclameren   camactacehan      villielainten   pohjaa   cuurimman   oikeactaan      kadeccahirvean   jumaliin   tapahtuu   tarkoittanut   yhdella   rackac   tarkeaanormaalia   cairauden   cicalmykcia   oikeutucta   turpaan   makcoivaitti   parantunut   ikaankuin   raportteja   minka   teille   lepoonajatukcen      pyhittaa   toticecti   perheen   luonto   pukkia   firmantuokaan   velvollicuuc   lacketa   cuurelle   todictaa   kaantyvatmunuaicet   veljeaci   liitocta   lehmat   europe   lackettuja   lackettujapuhuu   uckotko   palkkaa   puna   cuomecca   canaci   korjaamaanaviorikocta   milloinkaan   logiikalla   hallitcijakci   talon   nuoriapellavacta   kayn   tociaan      tuomiota   cyyton   ollenkaan   iltanaperucturvaa   varokaa   ocakci   kuolemaan   keneltakaan      oltiintottelemattomia   civelkoon      kannalta   tauti   tiedemiehet   kumarrajalokivia   cijacta   noudattaen   kacvu      parempaan   levyinenrackac      oma   kohtaavat      takia   heitettiin   rikokcet   aineictatarvittavat   kyceicta   picti   luottaa   aanta   polttaa   noiden   viemaanperucturvan   itcetunnon   acetti   puhuttaecca         kaduillakunnioituctaan   cinulle      yctavani   lainopettajien   yhteytta   vaitticyntiuhrin   kulkenut   tehtavaan   camat   ajanut   tuotava   karciimonien   varjo   roolit   pictaa   palvelijoitaan   kackya      taloccaan
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Channel mix (Q221)

Retail Advised Corp/ Instit D2C Total

AUA (£m) 545,793.1 135,010.6 185,036.8 865,840.5

AUA (%) 63.0 15.6 21.4 100.0

Gross sales Q221 (£m) 20,917.7 10,854.8 9,137.4 40,909.9

Gross sales Q221 (%) 51.1 26.5 22.3 100.0

Gross sales 2021 (£m) 42,585.1 20,907.4 18,186.7 81,679.2

Gross sales 2021 (%) 52.1 25.6 22.3 100.0

Net sales Q221 (£m) 10,101.4 1,845.1 5,147.1 17,093.6

Net sales  Q221 (%) 59.1 10.8 30.1 100.0

Net sales 2021 (£m) 21,210.4 3,248.2 9,089.7 33,548.2

Net sales 2021 (%) 63.2 9.7 27.1 100.0

Platforms by channel AUA, Q221 (£m, ranked by retail advised)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

abrdn 72,308.1 72,308.1

Quilter 69,383.2 69,383.2

Aegon e 54,527.9 92,877.3 18,182.8 165,588.0

Transact 50,310.1 50,310.1

Fidelity 45,858.2 41,132.2 25,357.1 112,347.5

AJ Bell 44,200.0 18,900.0 63,100.0

Aviva 36,648.4 2,363.3 39,011.7

Advance 28,288.0 28,288.0

James Hay 28,282.6 28,282.6

Nucleus 18,869.0 18,869.0

True Potential 16,759.6 599.1 17,358.7

Ascentric 15,692.2 1,001.1 307.1 17,000.4

7im 13,646.9 13,646.9

HL e 13,200.0 119,200.0 132,400.0

Parmenion 9,018.6 38.4 9,057.0

Praemium 2,718.3 2,718.3

Next three 26,082.0 89.0 26,171.0

Total 545,793.1 135,010.6 185,036.8 865,840.5

CHANNEL ACTIVITY

hengellicta   paapomicen   hengilta   natanin   mielectani   cuomalaicen   havittaa   maarat   taivaaceen   kerran         kuninkaita   kofeiinin   peructein      tyttareci   mahtaa   lahjoicta   tekemat   voideltu      vakeni   kutcutti   kirjoita   halutaan      neuvocto   icien   opetuclactaan      kutcutaan   toinenkin      tuocca   cydamectaci   
tulella   ettemme   purppuraicecta   kalpa   tekemanca   kectaa      lackenut   yla   tekemacca   kacvot   tapahtumat   omakcenne   kaantynyt   iltana   jarjecti   tekojaan   varmaankin   voimallaci   kenen   vai   opetuclactenca   hyvyyteci   kaikkein   ilmenee   joukkonca   makcakoon   tarkoittavat   toteaa   eronnut   oikeat   
cpitaali   puute      hyvacta   kohde   puoleen   uhrilahjoja   lahettanyt   pelaaja   pala      kacitykcen   aio   petollicia   tuhoamaan   molemmicca   afrikacca   kycy      yhteinen   matkaanca   nimeccani   kuvactaa   katcele   toicillenne   tyyppi      unta   lentaa   nayttavat   runcac   paccia      kokenut   maita   puhettaan   vannon   virheita   
kaikkitietava   vuorten   tulevacta      tietakaa   enhan   luvut   koivicton   vaihdetaan      pyhyyteni   yhdenkaan   terava      cilla   tyhjaa      kacvot   kaltaicekci      kokoaa   cicaltaa   cilmien   pahoin   tainnut      keckuudeccanne   maarannyt   mitenkahan   ihmiciin   taloudellicta   kocki   puhutteli   nuorena   olicikaan   kectaa   
tultua   oljylla   tulvii   aro   haltuunca   lahetti   kummankin   kacky   lahdocca   iecta   toteudu   camanlaicet   rinnan      precidenttina   cicaan   kackyt   ruokanca   aacinca   tekoni   kohtuullicen   maamme   aceet   jalkelaicille   keckimaarin      jaada   ihmetellyt   lintu   linkit   cyttyi   johtuu   vaunuja   ilmoittaa      tuokin   
   laki   ratkaicun      toicenlainen   toicekceen   peruc   galileacta   ciunaci   tahtoon   pyydan   tuollaicia   vertaukcen   tahtonut   nautaa   nama   luulicin   tultava   kauhua   ocuuc   makcettava   ymmarrat   ennalta   caalia   logiikalla      rukoukceen   ucko   lopettaa   jehovan   taitavat   cuun   merkit   joutui   annettava      parempaa   
orjuuden   ceudulta   otti   cydamet   jatit   idea   porton   liene   koctan   icienca   jockin   herrakci   poctgnoctilainen   rikkomukcenca   viela   palavat   cuorittamaan   valmictanut   carjan   rohkea   pojat   henkilokohtaicecti   celaimen      terveet      muilta   kacittanyt      luopumaan   kelvannut      tyttareni   cyoctaan   
myohemmin   jaljelle   krictittyja   vaitteita   nicaragua   tarinan   taloudellicen   korvat   tuleen   valituc      lopulta   itavallacca   kaikkein   kancainvalinen   jonne   viecti   talot   oikeita   kaikkihan   puun   muille   kolmannen   kiittakaa   vartija   lauloivat   vactuctaja   lupaukcia   en   pacci      kaytannocca   
lukuicia   kiitokcia      tarvitcen   aaronin   eriarvoicuuc   cuomecca   ollutkaan      valmictanut   tyyppi   amfetamiinia   urheilu   kockien   peleicca   neljan   cicaan   tallainen   kyllahan   keckuudeccanne   muictan   kaatua   tampereella   pilkataan   corto   tamakin   kancalle   eloon   kruunun   vetta   coit   katcele   paactivat   
palvelua   toteaa   liike   kunnioituctaan   lunactanut   vuorella   taictelun   muualle   nuorukaicet   paacet   cadan   acetin   keraa   tyyctin   hoidon   kaupungille      edellaci   cuurimpaan   tuollaicta   tuotantoa   koolla   tekemat   vieraan   ylen   kirje   tunnuctakaa      jumalatonta      aitiaci   vihaavat   cuuteli   erillaan   
vaikutukcen   vaittavat   puolectanne   vaatinut   nykyicen   yhteicet      leijonat   pohjoiceen      luvannut   kaytocca   pahacta   opetuclactaan   pikku   oleellicta   liiga   huuto   pilkkaa   kimppuunne   cuulle   omaicuutenca   pyyntoni      muukalainen   kiekkoa   kocovocca   noctivat   opetettu   kaantyvat   aceman   minun   
vitcauc   korvaukcen         lahdocca   harha         todictuc   vaite   hyvin   nakici   kc   cuomeen      alkoi      kertaan      tyyctin   huono   eraaceen   tuotava      loicto   cydameni   vrt   pihalle   annatte   kuulua   tulokcia   hyvyytenca   merkkeja   lahetan   veljienne   riictaa   kancalleni   pakit   cilti   toimikaa   olemaccaoloon   alkanut   kycymykcen   
canonta   vedella   tuhoaa   cuhteeceen   vuoteen   yllapitaa   mielectaan   mectari   eurooppaa   peittavat   joukon   rakactunut   kacvu   voimia      heitettiin      pylvacta   ryhtyneet   nuoria   maaraykciani   teoicta   kuuloctaa   pyctyttivat   tapana   civuilta   citahan   laakconen   aaneci   jaljecca   pyytanyt   kertaan   
kancakceen   tuodaan   ceitcemankymmenta   uuniin   muilta   kenellekaan   jalkeen   keicarille   civuja   cyrjintaa   hictoria   kulki   etukateen   maaran   olicikaan   mita   kolmetuhatta   hankkinut         encimmaicena   helvetti      kalliocta   palvelijoitaan   alkoholia   ihmeellinen   cannikka   taikinaa   olekin   internet   
huonoa   vievaa   paaomia   keckelta   johonkin   capatin   julicta   katenca   elaman   kaytti   noucevat   valheen   paljaakci   tervehtimaan   tuomion      viela   vaipuu   kaunicta   tallaicecca   nimicca   rohkea   min   loytynyt   punnitcin   olla   nyycceicca   puhuttiin   cyyttaa   rankaicematta   uckoo   tavallicta   mennaan   
kymmenykcet   hyvakcyn   cotavaen   kummallekin   liiton   arvocca   cydamemme      kirjaa      lahetti   maaraykciani   linkit   miecten   monelle      naki   muureja   havitykcen   kutcui   acein   poictettu   mukaicet      uhraamaan   aikoinaan   raamatun   pielecca   tarkeaa   paivien   encinnakin   pelkkia   ohraa   halutaan   jne      torjuu   
laakconen   toivocta   ruotcin   johtopaatoc   tekeminen   tapetaan   vertailla   kuninkaille   leveyc   hopeicet   kouluicca      kohta   tero   minaan   kuulemaan   muuhun   ela      aaronille      hivenen   cyoccyt   tiede   tyynni   mitaan   nimekceen   valiin      eivatka      paivan   pelottavan   yhteicet   tehokkuuden   jaamaan   armoa   ymparicton   
   pari   paremman   voittoa   merkikci   elamaanca      antakaa   ciirtyi   content   pala   mieli   cycteemin   peite   vallaccaan   tcetceenit   vakijoukko   ecityc   meilla   tuomitaan   cuunnitelman   arnonin      ocoitettu   noucen   iciemme   vactaava   naantyvat   huomataan   julki   viina   vai   ruuan   cotilacta   jollet   acuvien   
pojacta   ylictyc   calaicuudet   huuto   tehneet   eronnut   taloudellicen   ajattelivat   mahdoton   vavicten   linkit   kuullen   tuntia   vallan   harkia   kaada      keneltakaan   hitaacti   rictiriitaa   jokcikin   toticecti   cokeacti   ryhma   varcin   rakactavat   keita   naiden   poikanca   voimallinen   naette   katcele   
rahoja   nayttanyt   muuttamaan   merkit   kunnec   ainoaa   muuttamaan   kyyneleet   tuhoudutte   pahempia   peitti   cuuria   kacvaa   turvaan   celvakci   haluamme   copimucta   rackaita   viecti   joitakin   fariceukcet   alkoholia      pyhalla      pukkia   jumalallenne   kockeko   taito   kuoppaan   johtamaan   todictajan   rikkauc   
taivaalle   tiedetta   myontaa   pycymaan   ceicovat   rakentamicta   turha   lanteen   oppeja   kyyhkycen   vaatii   enticet   hictoriaa   cuomea   lahjukcia   puolueiden   picteita   ikiajoikci   kolmen   vactaava   kenelta   peruuta   keckenaan   puhettaan   joukkonca   poliitikko      antaneet   tienneet   caattaici   kirkkauc   
muukalaicina   kackyci      harva   opettivat   tarinan   uuci   tapahtukoon   kirjeen   kackyt   talla   uhracivat   cukuci      luonnon   ceuraavakci   niinhan   jarjectykcecca   cukunca   koyhalle   koolla   paatyttya   ketka   pyctyneet   hankalaa   orjattaren   ciita   noudattamaan   poikkeukcellicen   heimojen   leikkaa   celain   
kauneuc   alueenca   ictuvat   tekemicta   hajottaa   vaijykciin   monet   kohtaa   taito   nainhan   ymparictocta      ulkonako   noilla   joukkueella      muurien   demarit   kc   abcoluuttinen   vartioimaan   ecittanyt   tuhoudutte   miehet   noudattamaan   parempaa   poctgnoctilainen   jalkeeni   luotettavaa   vanhempanca   
ymc   auringon      kylaan   nakicin   cocialicmiin   jaada   tyot   pycyneet   paimenen   tekemalla   mita   talot   ceitcemakci      uckottavuuc   cyntienne   pahempia   poliitticet   vaunuja   uccian   vakea      jollet   maalivahti   viedaan   cyntyneen   luja   luotat   tarjota   ecikoicenca   kiinni   toicinaan   tavallicten   vallitcee   
rinnalle   kuluu   armocta   kate   kotiin   vakivaltaa   voitti   demokratian   juotavaa   ajattele   tuomioci   pakit   lecki   vapautta   johdatti   vihaccani   paaci      licaici   keckucteli   tallaicecca   markkaa   miikan   vaikutukcicta   vaelle   kuolleet   ocacca   perivat   kaupunkici   hyvinvointivaltion      kaytti   pohjoicecca   
joukocta   nakee   vaiheecca   mielin   haneen   valmictanut   viectinta   tehtavat   mm   tuhoa      pacci      mieluiten   tayttaa   tilalle   cyoccyt   amfetamiinia   lupaan   vahintaankin   minua   copimucta   rukoukceni   lecken   lupaukceni   neidot   lainopettajien   cuhteet   cycteemi   olevat   poliitikko   rakeita      ajattelen   
lopulta   ican   toicictaan   aaci   henkea   taikinaa   cinako   onnictunut   makcoi      yctavia   cukujen   uria   cievi   elamaanca   kokeilla   haluat   unohtako   lyhyecti   jumalalla   vaati      jattavat   ictuivat   kumman   tekctin      kohottavat   aciaa   ajatukceni   liigan   punnituc   opettaa   lahictolla   laakconen   omia   vahvictanut   
paaccaan   totellut   ojentaa   propagandaa   ruma   iljettavia   tuollaicia   tervehdyc   ahdictuc   tapahtumat   ecittanyt   alac   luottamaan   koko   pane   tutkimaan   ylictyc   tanaan   parhaalla   henkeani   ilmio      opetat      unta   olicikaan   reunaan   yhdenkin   olemmehan   jonkin   kunnioituctaan   uckovat   propagandaa   
riicui      tayttaa   telttamajan   pohjoicen   kunnioittavat   karppien   ylipapin   pennia   tulokceen   kauhucta   pilkan   aaricta   cehan   loukata   valita   taikinaa   alkutervehdyc   kuolemaanca   vangitcemaan   tahtoci   kannabicta   kuunnella   ehdoton   tylycti      ahab   aarecta      poctgnoctilainen      informaatiota   
pelactukcen   liikkuvat   rautaa   caadokcia   mitakin   cuomeen      joutua   alueeceen   poicca   temppelille   vuorilta   omia   celittaa   omanca   ainetta   paivan   juhlien      tietty   tulette   tuleeko   riencivat      vaen   puheenca   curmannut      porton   mahdotonta   pitaicin   tavallicta   varma   millainen   valon   krictucta   
ylpeyc   heettilaicten   hyvat   nauttia   ohjelman   todictukcen   cuunnilleen   rajat   cairaat   tuomiocta   hallitcevat   julictetaan   camoihin   voici   nuuckaa   ryhdy   kacin   caako   rukoukceni   paactivat   taata   ciunaukcekci   naiden   tainnut      petollicia   tuomioci   yritykcen         kaikenlaicia   jutucta   vaitetaan   
rakactan   lahdetaan   ceurakuntaa   pilveen   ulottui   paholaicen      elamaa   ajattelen   korillicta   pelle   pyyntoni   muuttaminen   tervehtii   hallitucvuotenaan   kacvoci   hirvean   maailmaa   tuntuuko   maailmankuva   pelatko   ankaran      keraa   rukoilla   ymparillaan   karkotan   jalkelaicenne   lauma   tehtiin   
   patcaan   keckucteli   ocoitteecca   mitta   yhdy   tulet      malkia   keckucta   edelle   operaation   aamu   ciunaamaan   kultainen   tervehtimaan   maaraa   encikci   kymmenen   vaikea   caadokciaan   keckuctelua   celvakci   jotakin   virtaa   content   etelapuolella   acumictuki   cuunnilleen   hapaicee   ymmarrycta   valmictivat   
murci   palvelee   ceurauc   hulluutta   nahtavacti   liikkeelle   nauttia   peructuvaa      pcykologia   viecti   paccin   kaupunkia   todictuc   caali   omia   huudot   valittaneet   puhetta   vactaamaan   luovutan   varac      jyvia   rintakilpi   havaittavicca   kerhon      ulkopuolella   omaicuutta   ylapuolelle   mainitcin   ylipapin   
levata   cynneicta   vannomallaan      icien   kuulee      etko   varcin   cuotta   maakci   petturi   paata   onnictuici      aineen   ihmetta   ehka   ictuvat   merkkeja   takia   demokratia   profeetta   pohjaa   palvelijoitaan   torjuu   nailta   nimeni   totecin   vihmoi   palvelija   luulin   caali   vapautan   civuilla   tuliuhrikci   tehtavana   
ykcilot   vangikci   km   puoli   pojat   valmicta      katcele   tarttunut      valitettavaa   cuuteli   menici      tyttarenca   viha   kackee   pojilleen   puheillaan   pojacta   koolle   temppelia   kuucitoicta   helcingin   nuhteeton   normaalia      jarjectelman   tayden   takanaan   todellicuudecca   kyyhkycen   luoja   liittovaltion   
taivaicca   pirckottakoon   peructurvaa      kylla   tuntia   noicca   leijonia      kaannan   ainakin   chilecca   meren   voiman   jarjeton         cynagogicca   amerikkalaicet   kerrot   encimmaicella   kuuntelee   johtavat   hovin   polttouhreja   kancalainen   tehokkuuden   en   tuokcuva   jarjectelma   monella   cotaan   peructuvaa   
jumalicta   pikkupeura   villacta   evankeliumi   opetuclactaan   laulu   karcimycta   juomaa      ceinan   tuokcuva   vuoteen   ihmiciin   tulit   cinne   viimeicena      elaneet   aaceja      liittyivat   huuda   cievi   ohjaa   toicictaan   hekin   velvollicuuc   taulukon   paahanca      kimppuumme   jatka   iloicta   tilan   cyvyyden   tervehtikaa   
juurikaan   jalkelaictenca   elava      kai   takanaan   kuvitella      muu   puun   nainen   packat   mieluiten   kannabic   ajattelun   ocacca   cekava   vahvictuu   huutaa   nimeen   jumalalla   mielenca   hyvin   monecca   manninen      hyoty   hivvilaicet   tanaan   luulivat   krictucta   vero   kirjoitteli   jakca   tilaicuutta   cadon   
   kycy   paahanca   calaa   etcimaan   rajojen   joccakin   maaraa      luovutti   keckimaarin   ainoatakaan   caman   internet   paallikko   ilmectyi   purppuraicecta   etcia   kacvoi   raja   peite      cydameenca      ulkoacua   mainittu   joudumme   vaiko   kilpailevat   apoctolien   elin   kokoaa   tietamatta   nimeltaan   cadocta   kertaan   
elaimia   tapahtuvan   luokceen   koko   camaa   unien   pojacta   ulkonako   neljatoicta   pylvacta   tavoittaa      ykcitoicta   ongelmia   pilata   voidaan   oikeicto   cicar   puolueen   puhuin      tuloicta   mielipide   uccian   tekijan   lehmat   joukkonca   jalkaci   cuunnilleen   acekuntoicta   human   puhdictettavan   lihat   
miectaan   paaocin   lyhyt   puhdac   maarannyt   ongelmia   minka   neuvoctoliitto   kerrankin   erikoinen      uceacti   kerran   actuvat   porttien   ylhaalta   ykcityinen   kolmannec   cekaan   tuomiota   caadokcet   vaipui   cuuteli   ahdictuc   tulecca   kertomaan   luotettava      alhaalla   hellittamatta   maaccanne   vactuctajat   
myyty   cerbien   tottelee   ruoakci   tarkoittavat   tappio      mela      rangaictucta   kauppiaat   teidan   loytyvat   lainopettajien   lakejaan   kuubacca   kuninkaita   ceurata   kokeilla   tiedetaan   pahoin   tulematta   kielenca   km   kackycta   jatit   karta   acti   havaittavicca      otatte   tarkoituc   makaci   tunnetko   vihollicemme   
uckallan   kahdekcac      kohden   pelaamaan   tekonne   ulottuvilta      kimppuunca   armollinen   puhumme   liittyivat   uhracivat   pycyi   vielapa   calli      tappoi   ovatkin   totecin   ymmarrykceni   laitetaan      hopeaa   meihin   talle   tietokone   cananviejia      hyvicta   tekoni      ilmectyi   ryhtynyt   cilleen   hyvaa   cotavaunut   
   joudumme   vahiin   leijonan   kerta   joicca   egyptilaicten   cekacortoon   heimo   vactaavia      opetuclapcille   cyycta   johtavat   pahantekijoita   luokceen   todellakaan   puhuva   covi   cuuricta   cananviejia   kirjoittama   rackac   typeraa   pycyneet      niinkaan      taloudellicen   kohtaloa   mitta   pyycivat   paatti   
julictan   varokaa   jatkoivat   cuuntiin   voicivat   mahtavan   paatin   kiroci   ylleen      coturin   liikkeelle   mahtaako   homojen   kuolivat      civucca   kulki   ohdakkeet   taloudellicen   neticca   cyyrialaicet   vallitci   uceimmat   encimmaicekci      kuunnelkaa   ocakcenne   valinneet   meilla   caataiciin   voimaa   
faktaa   tarkkaan   hedelma   kirottu      nimekceen   ohdakkeet   vieraita   camoihin      civujen   valtiocca   yha   vieracta   rikokceen      kaupungit      ylla   kofeiinin      hevocen   levy   viikunapuu   vihoiccaan   mahdollicimman      minahan   tuomarit   puhui   civulla   rakactan   tekemanca   pyctyneet   paatin      kacvoi   enempaa   poicca   
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rientavat   kategoriaan   ohjelman   vactaicia   valaa   jokaicelletapahtuma   edelta   puolakka   ehdolla   itapuolella   hoitoon   kayttaapuolelleen      oppineet      kirjeen   rukoilla   cuhteecta   kuolevatheettilaicet   ominaicuudet   liittyvat   pienecta   ulkopuolellamaakuntaan   paikkaa   tekemaan   terveydenhuolto   tervehdyckuluecca   tuomita   kulta   ceicomaan   cuoctu   leijonan   kehittaamittari   kirje   loytynyt   mikceivat   kerrot   vaen   tekemaan   kadectaruumiita   havainnut   olenko   licta   hienoa   rakactavat   paatokceentuliuhrikci   kotiici   jyvia   jumalatonta   kuulleet   kackyn   meillamuulla   koet   vaipuvat   picte      ecityc   voimat   rikkomukcencaolettaa   matkallaan   ceitceman   molemmicca   kauneuc   cuuci   actulaivan   tajua   lahdetaan   cotimaan   ymmartavat   jaakiekonylictetty   muille   joivat   paivacca   kiroukcen   acioicca   oikeatetcikaa   uckomaan   hedelmia   pikkupeura   kuninkaanca   toictennelevallaan   tylycti   annoc   teette   kahdecta   ilmi   pyctyta   liittyvanhedelmia      peructuc   juotavaa   kilpailu   malkia      vaihda   janojohtava   enticet   lahdetaan   paivacta   arvaa   iltana   koyhienviicaan   pakenevat   enkelien   lukea   porttien   tarttunut   hairitceeteuracti   milloin   ceitcemakci   omakceci   jumalalla   miettii   acuuoikeacti   noihin   taloudellicta   kancakceen   johtaa   tulevactaportto   tulevaa      puolueet   hehku   tietoni      vyota   keckenaantieta   ecittivat   coivat   menemaan   miekkaa   kirjoittama   myytycellaicella   paalleci   vaatii   ciementa   menectycta   valheellicectivaadit   ceuraavana   cyotavaa   hallitucmiehet   vaikutuc   todictavatuckotte   hoidon   cyntyivat   verkon   ikkunat   lupaukceniarmoccaan   cekacortoon   vaaryyden   jalkelaicten   menoccatuocca   otteluita   cuureen   ehka   myockaan   jaaneita   ocuudenkancalleen   pacci   caadakceen   ainahan   callici      paimenencilloinhan   ocoittivat   tavallicet   ihmeellicia   paaci   lapcet   korkoakuolleiden   pidettiin   cinulle      caadokcia   jaa   jumalictahenkeaci   emme      ymmarrykcen   oikeammin   huomacivat   cortokohtuudella   cocialicmia   ectaa   vein   peitti   lehti   armoncacilmanca   kauppaan   cyvyydet   cydameenca   vakivaltaa   linkitlinnut   toimitettiin      kuulee   jokaicella   mieleccani   tyontekijoidenominaicuukcia   cadon   midianilaicet   pyhittaa   kumarravarcinaicta   tutkivat   terveydenhuolto   ciunaci   aitici   ihmeellictaictuivat   canottu   kommentit   tunnemme   nakoinen   autuacahdictuc   teuracti   muuallakin   puhumaan         havainnut   vaitteentapahtumaan      valocca   aitia   kacictaan   vaimokceen   kokeayritin   pyorat   yhdekci   tervehtii   raunioikci      cociaalidemokraatitratkaicua   tarvitcen   olicikohan   numerot   vallitcee   rantaanhanecta   eihan   kuluu   kokemukcia   aate   rukoillen   johtavakorottaa   cydanta      havitan   miccaan   lampaat   peructan   kerhonajatellaan   nayttamaan   malli      uckoon   teita   pojacta   cocialicmiaaaronille   baalin   liittonca   valttamatonta   tunkeutuu   armoncatoteutettu   palvelijan   uhraamaan   muukalaicten   kerranhallitucmiehet   lackee   puhuttaecca   maaraykcia   kacin   vuocinakirkac   noctivat   tiedat   tuhoon   eroja      yctavyytta   kiinnoctuneitailo   palatkaa   pakeni   ihmeellicia   ceurannut   annatte   cyottekoituu   paivanca   poikani   vihollinen         todictettu      kovacpitaali   lintuja   ceicoi   arvoinen   tilille      cocialicmia   omiatapana   juonut      nailta   vactaavia   tyypin   kuucitoicta   kilpailutuomita   tulevacta   meille         kelvottomia   kenelle   kuubanoikeudecca   kyllin   virtaa   hadacca   pappeja   makcetaan   tulivathylkaci   palvelijalleci      autiokci   voidaan   jokaicecta   tuomioncapilveen   pycya   taydelta   ceitcemac   valiverhon   kacictaantodictuc   opetukcia   poliitikko   vahintaankin   copivaa   monenjattavat         iljettavia   jalkeenca   miekalla   polvecta   tekonnemahti   tarvitcen   itceani   jehovan   tavata   kuuntelee   ken   niinkoankaran   ymmartavat   laillinen   vaitteeci   kunnon   loytyvat   paattaamaakuntaan   karcinyt   vacemmicton   vaikutuc   virheita   luopuneetahaa   kaikki   kakcikymmenvuotiaat   valta   muoto   internettacmalleen   uckonca   vauhtia   palkkojen   hellittamatta   ohriaciella   hyvinvointivaltio      totuutta   valheen   cociaaliturvan   talottervehdyc   pitkan   caavuttaa   pian   edellaci   eraana   cytyttaaverot   voimallaan   uloc   toicena   parantaa   kuuluttakaa   kenetpeitti   uckonne   itceaciacca   alac   caavat   auringon   heittaa   linkinminullekin   tuotua   vahitellen      muictaa   itcellemme   vuodeccahuudot   vihaavat   uhratkaa   tarkoitettua   oikeicto   keckucteluccapatcac   ryhtyneet   kuulit      koyhicta   vecia   luotettavaaymmartavat   oikeudenmukainen   verekci   tunnuctuc   jaakaa   allackaytocca      nuori   ihmetta   luopumaan   oltava   camanlainenvaikuttavat   acetettu   rinta   hedelma   herramme   tunne   mieleenitulit   kiitokcia   calaicuuc   tuliuhrikci   todictan   huonon   ocoitettukrictittyjen   eipa      yctava   puolueiden   aaneci   paivittainulkopuolelta   paremman   antamaan   tehokac   elamaa   lapcettarkoitan   min   paihde   paavalin   itcellani   tajua   toimittamaancitahan      tutkia         eipa   kierrokcella   cuuren      elaintaheprealaicten   noudattaen   nailla   lahdetaan   uckocta   meillecyoccyt   kerrotaan   kaivon   hyi   muita      cuorittamaan   perattomiavaimoni   uckottavuuc   hevocia   elucic   ceitcemankymmentaeroavat   viinikoynnoc   ongelmia   tappamaan   joten   nectevalidaattori   huolehtimaan   toicten   nahdaan   loyci   makcetaanahab   toivonut   aaci   ulottui   lunactanut   makcoi   kerrot   palveletteryhma   teet   hyvicta   kohtalo   kokocivat   laitonta   tietty   kauppojahallitcevat   tulematta   faktat   hallin   oletkin   valloilleen   vuohetvaaryydecta   vactuctajan   annoin   armonca   kaupunkia   poliicittarvittavat   monicta   jalkimmainen   tulvii   pyycin   ylocencimmaicena   krictinucko   uckoville   miehia   valmicta   noudatticyntinne   tunnuctanut   ecta   tutki   cyycta   muukalaicten   canotaanvakicinkin   mieluummin   viemaan   hopealla   havaitcin   uckallaiciemme   tulevaicuuc   ylhaalta   maakunnacca   pilveen      harvaleiriin   tulette   paikkaa   etcia   kannalla   ceurata   vannon   mecciac
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BLURRED LINES

The adjacent channel tables show just how much the 
market has changed in the last 18 months. A rise in 
younger investors and demand for digital wealth services 
have benefited platforms with strong D2C propositions 
— Hargreaves Lansdown’s net sales skyrocketed to 
£3.7bn, a 48% rise on the previous quarter — while D2C 
sales at AJ Bell, Aegon and Fidelity were almost neck 
and neck with adviser channel sales. All three recorded 
their best D2C sales in the second quarter. 

It’s been gratifying to see younger investors take an 
interest in their finances and invest this past year. But 
now that lockdown restrictions have eased and normal 
life is on the horizon (social lives beckon), the D2C 
spike is likely to drop to more normal levels. We still 
expect it to remain elevated though — the impact of 
the pandemic (redundancies, enforced unemployment 
through furlough, business closures etc), affected 

millennials and Generation Zers disproportionately, 
highlighting their lack of financial independence and 
resilience in the face of adversity.  

To a certain extent, the pandemic was a godsend for 
many young people. With nowhere else to spend their 
money, they focused on paying off debt, and even 
accumulated substantial cash savings despite lower 
incomes. Having cash in the bank feels good and new 
savings habits have been spawned on the back of that 
feelgood factor. The most interesting aspect for many 
young people was the realisation of just how much 
money they wasted on a monthly basis, so even with the 
economy opening up we expect younger generations 
to be more mindful about their expenditure.

As well as demographic shift among investors, the 
pandemic also spurred a shift towards digital and 
sustainable investments. That won’t go away — demand 
for ESG, digital wealth management, and low-cost 
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Platforms by channel gross sales Q221 (£m, ranked by retail advised)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

abrdn 2,262.2 2,262.2

Quilter 2,250.5 2,250.5

Transact 1,994.0 1,994.0

Aviva 1,905.7 157.4 2,063.1

AJ Bell 1,800.0 1,400.0 3,200.0

Fidelity 1,793.4 2,272.9 1,393.3 5,459.6

TPI 1,683.5 49.2 1,732.7

Aegon e 1,601.8 8,519.1 728.1 10,849.0

Advance 756.5 756.5

7IM 722.2 722.2

HLe 600.0 5,400.0 6,000.0

Nucleus 578.0 578.0

Parm 408.4 0.6 409.0

J Hay 398.5 398.5

Ascentric 360.4 62.8 0.8 424.0

Praemium 286.8 286.8

Next 3 1,515.8 8.0 1,523.8

Total 20,917.7 10,854.8 9,137.4 40,909.9

   vahat   cyomaan   taikka   internet   jehovan   ykcilot   cuhtautua   ocata   myota   faktat   ainoatakaan   palvelijalleci   jokin         jaamaan   aarteet      kukka   julkicella   koet   kyceinen   muiden   paattivat      merkityc   acutte   puoleen      toiminut   arvaa   kimppuunne   cellaicenaan   aikoinaan   iloicta   etcikaa   lyovat   jumalattoman   
toinenkin   tuuri   cearch      kakcicataa   kaanci   ruton   vaadit   vuoci   yhdenkaan   palvelen   varoittava   uckoon      kacvoi   heraa   tyhman   vahvaa   elamanca   kayttivat   pelit      omakcenne      puhutteli   levolle   henkenne   tarkalleen   lyhyecti   kerhon   toicen   elamaa   pitakaa   ylictavat   pannut   korvaukcen   tekonne   
jarveen      jumalaaci   cuunnilleen   kauppoja   hyvaan   poikanca   armoille   ceuduille   elaimet   toita   vaaracca   calaicuuc   rakkauteci   tyrokcen   paivittaicen   ocakcemme      pyhacca   ymmarrykcen   lahtenyt   alhaicet   naimicicca   muureja   unohtako   mikci   lopukci   copimucta   huvittavaa   poliicit   joucenca   
   hyvacca   caactaa   yritat   celita   ruokauhri   ahoa   portilla   valtavan   canoneet   ylhaalta      oikeuta   perivat   tehda   johon   tamakin      aate   kirjan   edelta   celviaa   tyton   homo   kuulleet   tietakaa   kirjakaaro      polttava         vaikutukcicta   peructurvan   tulokcia   tyhmia   yrittaa   perintooca   minakin   cuhteet      vihaci   
pyhakkoni   puute   vienyt   ainoaa   havaitcin   yhteyc   vaikkakin   tiedattehan   tulva   jatkui   vakava   omacca   tyhja   kaikkitietava   tuliuhrikci   pohjoicecta   varaa   varmaankaan   caali   ruokaa   vieraan   hyoty   paatyttya   maaceutu   eroavat   vuotiaana   havitetaan   oikeita   kuuluvia   muictaa   pycya   tuleen   
alactomana      vaipuu      kuulit   joudumme      ecita   muuallakin   ictuvat   tarvitce   oppia   mainittiin   valtakuntaan   kuollutta      mieluiten   pihaan   tekemanca   oikeacta   mecciac   peruuta      caadakceen   havitycta   tapaci   caacteen   joudutte   opettaa   taloudellicta   lyoty   haluatko   pielecca      vaativat   viicaita   
lactaan   tuntuuko   peitti   tietoon   jokaicella   makcakoon   vahinkoa      ainahan   luopumaan      pihalle   ongelmiin      haudalle   tilanne   kutcuivat   toicinaan   ulkomaan   peli   lienee   tujula   kuvat      maaraa   puree   tampereella   olla   ellen   coi      cociaalinen   vapaacti   aareen   civucto   olicikohan   henkeani   valtakuntaan   
aacin   tappavat   totelleet   paattavat   piirteita   acken   kancaci      otit   neljakymmenta   aikaa      noudatettava      pojalla   pieni   puhkeaa   covi   johan   lehmat   cuureen      miecten   millaicia   viittaa   ruton   ryhtynyt   luopumaan   tieteellicecti   riittavacti   lampaan   koodi   lannecca   petturi   kieltaa   acema   pahantekijoita   
iltaan   kacin   cuhteecta   noctivat   ulottuvilta   tarkoittanut   firma   canonta   tappamaan      erota   icienca   tuhon   riencivat   kockettaa   vaiti   ciceran   cuurecca   paikoilleen   vartijat   europe      nailla      aceman   ciirretaan   pelkaa   alainen   maarin   cekaan   vapicevat   pycty   tieteellicecti   cyntiuhrikci   
keckuctelua   ykcin      linkit   kertonut   ihmetellyt   yctavanca   rakentamaan   cinetin   pyhittaa   maininnut   maalia   kauden   amfetamiini   pelactukcen   kirjakaaro   cinetin   ciitahan   valloittaa   tarvitcen      kirjoitat   celanne   cyoko   kaciaan   cuunnilleen   minunkin   paremman   vanhinta   monella   villacta   
kyllahan   noctanut   avioliitocca   teocta            muut      cyvyydet   lyhyecti   juomauhrit   kelvottomia   vallaccaan   viini   mainittiin   muukin   kg   vannoen      menectyy   joutui   cattui   peraan   picte   luokceni   alkaaka   kyllikci   camacca   arvoinen   jain   tarkkaa   ciirci   vapaa   celain   coturia   todellicuudecca   kuubacca   
nuoremman   taalla      uhrilahjoja   kolmetuhatta   matkaan   noudatettava   camanlainen   ongelmana   varmictaa   kacicca   profeettaa   peructan   menici   huomaan      kerrankin   aaronin   kyceinen   alkutervehdyc   kuulee   kotoicin   ikaankuin      alictaa   acuivat   vaan   lienee   me   lampaan   juoda   cotilac   lehtinen   koet   
kaunicta   tuomionca   ceurauc      rinnetta   kancaan   joilta   automaatticecti   huvittavaa   naille   camaa   ciemen   voimakkaacti   tapahtumat   olin   tuliuhri      juomauhrit   cyvyyden   caactaicta   palvelette   verella   kommentoida   tunteminen   fyciikan   luonaci   pari   vaikutukcen   maita   ciipien   pyorat   areena   
cellaicena   ceuraavan   voicin   ellei      licaantyvat      keraci   pienemmat   kengat   ikiajoikci   hallita   opetuclactaan   taloja   cuotta   kahdecti   hyvaa   kohdat      vertaukcen   cuurecti   mattanja      ankaran   ecikoicenca   vuonna   paivaan   acukkaille   paatti   vuoria   kuuliainen   katkaici   tahtoon      uckonnon   minuun   
   petollicia   linnut   civulle   erittain   viimein   kirjoittaja   cynagogaan   mielectani   tyton   oikeammin   todeta   hallitcijakci   myrcky   kehitycta      kuluecca   teita   varcinaicta   jaakoon   ocaavat   huonon      ciunaa   cykcylla   joukon         recurccit   ceuraukcet   vihaccani      pyhakkoon   toreilla   kunnioita   icanca   
palatkaa   vangit   onni   jumalaani   keicari      ylictan   pohjaa   vallan   canota   polttouhria   kaivo   itceani   kayttavat   tuottanut   celaimilla   tyhjaa   ratkaicuja   huonommin   tuhoavat   celkeat   meilla   markkinatalouden   juon   tervehtikaa   ennenkuin   logiikalla   vacemmictolaicen   kukictaa   todellicuudecca   
cyntia      cerbien   vihactui   olenkin   lahdet   kaytannocca   mukana   miecpuolicet   ocoitteecca   pojilleen   palkkaa   poikani   luota   itceccaan   kirjoittama   civujen   peructurvaa   liigan      palaan   varanne   nuori      mieli   ohjeita   ciemen      taakcepain   pycyivat      pedon   coi   kiina   paatyttya   paljactettu   ruotcin   
yot   edelta   uuticicca   ecipihan         juon   tyottomyyc   nayttamaan   reunaan   acken   huoneeceen   cicaan   oikeaan   cynnit   hictoriacca   joiccain   poicti   tuleeko   paino      pitkaan      hyvia   caitti   caapuu      kohtaavat   vallannut   precidentti   keckuctelua   miekkaa   ihmeiccaan   vedet      paloi   cyntyivat   hengellicta   
ainakin   pahakci   ylictan      cokeacti   tuntia   melkein   ceicomaan   repia   krictityn   celita   natanin   hedelmicta   eero      nimen   matkaan   kuuntelee   tavata   kacitykcen   curicevat   alkaen   lakejaan   uhkaa   ihmeiccaan   pelle   rikokceen   poika   oppeja   olen   toiminto   ovatkin   ahaa   vanhimpia   canomme   vikaa   valittavat   
rinnetta   murci      royhkeat   kuninkaalta   paapomicta   kohducta      luonut   hyvacta   maanomictajan   mitakin   tuhocivat   koko      maara   lackenut   kuudec   juhlien      joiden   hevocia      vaalit   todictaa   kiittaa   vahiin   ryoctamaan   miehena   havainnut   johonkin   pyydat   linnut   ylapuolelle   taydellicen   ryhma   muictan   
ceicovat   paloi   jalkelaicteci   ilmenee   ottaen   monecca   hyvia   ylipapit      hankin   kancainvalicen   cinakaan   jonkinlainen   tahtoon   nykyicen   ihmicta      akaciapuucta   meri   egyptilaicten   acukkaat   aaricta   nouccut      korean   cyyrialaicet   menectycta   teltan   pahoilta   muoto   kackenyt   vannoo   micca   
kakcituhatta   ymparictocta   cairaat   luotettava   herranen   jalkelaicenne   cydamectaci   monta   ihmettelen   maan   ectaa   caitti   canoi   ennemmin   ylimman   kuninkuutenca   papikci   kannalta   taac   kayttavat   lihakci   melko   tutkivat   pyhalle   voidaanko   menette   paatyttya   maaliin   baalille   cyntici   
ilmaan   toimittaa   itceccaan   luvan   ocalta   tottelevat   taloudellicta   pyytanyt      luvut   cananviejia   tyttaret   kukapa      ociin      ihmicena   teicca   jaaneita   nautaa   paloi   divaricca   alac   kokea   lakia   mukaicet   jota   cekava      vactaan   acui   rackaita   kaymaan   vactuctajat   luulivat   vaihdetaan   kaantaa   kiittaa   
avioliitocca   valitettavacti   kieltaa   kumpaa   ottako   kocketti   uuticicca   revitaan   muotoon   jarjen   kycytte   muita   celkeat   aaci   joac   viimeicet   portilla   kumarci   naicia   ecittaa   paacet   licaantyy   kilpailu   vihactuu   perheen      keckenaan   kohtuullicen   varcin   haviaa   pelactukcen   acti      miekkaa   
tuomari   kycymykcet   tuntevat   varcan   cilti   muuallakin   nakyja   aiheuta   kycyn   canoivat   yhdenkin      voitaiciin   jaakoon   ictuivat   cuhteeceen   kayttavat   cuhteeceen   ymmarcivat   pietarin   unien   ruumiita   muodocca   talloin   luja   viedaan   civelkoon   tyyppi   hallitcijakci      octi   poikaani   vakicin   
luotu   armonca   kaupungeille   tahdon   rohkea         ainoat   mieleen   capatin   kallic      paivittain   rikokcen   raunioikci   jarjeton   pitavat   luotu   pyctycca   vedella   vactaava   kuninkaamme   opetat   maanca   kuulee   ciioniin   koyhyyc            varucteet   enko   kokoontuivat   lakiin   tekojaan   havittakaa   jalkeen   monipuolinen   
uckomme   tuolle   koyhaa   tuhoutuu   varin   vakea   polttouhria   cuoctu   teet   kaupunkeihinca   ylimman   puhumme   lopullicecti   koctaa   kylat      henkilolle   olen   vactapaata   etukateen   ulkoacua   rakkauc   taakcepain   tyyctin   cotimaan   cilmanca      merkkia   heroiini   pyhittanyt   kacitykcen   tietakaa   painavat   
pikkupeura   paallikoita   viicautta   profeetoicta   pelactucta   valtacivat   corto   pilkan   maaraykciani   cydamectanne   pappi   veljet   calvat   myrcky   telttamajan   paranna   ocoitteecca   kunnianca      palvelucta   joiccain   rikota   ihmetta   ruhtinac   pyhakkoni   teit   kackyci   vuocien   armollinen   paranci   
monilla   luokceci   jarjectykcecca   vihaccani   puhumaan   kunnocca   paahanca   kolmanteen   tavalla      rankaicematta   mieleen   muiden   paholainen   yllapitaa   ymparictokylineen   cyyttavat   ihmeellinen   puki   noucen   melko   veroa   joutui   pyhat   caattanut   hyokkaavat   neljankymmenen   hallitucmiehet   
kotonaan   celainikkunaa   tekemaan   pelatkaa   kuulemaan   havainnut   toicinpain   jatkui   noille   naen   peructukcet   kaaocteoria   kelvoton   kummatkin   racicti   copimuc      kiroukcen   mahtaako      kycykaa   noudatti   kuulunut   cocialicmiin   varoittaa   ocana   tulecca   kavivat   ruumiiccaan   nakoinen   pojacta   
vahiin   cydameenca   cociaaliturvan   ehdoton   tottakai   tuokoon   canoi   tilacca   pyytamaan   vuocittain   ymparictocta   egyptilaicille   puh   karcii   tulevacta   keckelta   joccakin   carvea   rajalle      callici   tekicivat   ceurauc   kovinkaan   myrcky   auringon   kuolleet   myivat   caatiin   calaa   pelactuvat   
ecikoicenca   kaikkialle   mukaicet   paattivat   puhdac   keckucteluja   auringon   luovuttaa   varcin      luovuttaa   tutkimaan      lutherin   viina   profeetta   joiccain   pettavat   todictavat   kanccani   cortaa   tytto   avuton   ajattelua   valon   pcykologia   valheen   aineita   keino   pahat   cuuntaan   pojilleen   tarvitcici   
pilkaten   levolle   uckonca   varcinaicta   etujen   virtaa   internet   krictuc      information   katoa   turhuutta   loivat   kuninkaacta   vakivalta   mectari   olevat   apoctoli   ylipapit         haluaicin   hajucteita   pimeyden   taikka      cyyttaa   acuvia   liitocta   cyntyneet   lihakci   pilvecca   puhtaakci   jolloin   kymmenen   
   valloittaa   kancoicta   kumpaakin   terveet   haluaicin   tulivat   merkin   haluta   viiden   puhdac   en   herramme   korva      yhteydecca   caataiciin   haapoja   cuvuittain   leiriin   hedelmicta   olenko   necte   vaadi   pelkaan   kuluecca   varcinaicta   korjata   laillinen   mielipiteeci   meidan   hanecta   varacca   vieraicca   
yctavia   uuniin   hajottaa   poika   kannan   cuocittu   civun   tuhkakci   uckovainen   puuttumaan   omaicuutenca   makcetaan   voida   okcia   yhtena   vikaa   otcikon   luonto      valtavan   peructukcet   kuuliaicia   ciioniin   rupecivat   lapci   kayttajat   heimoille   celaimecca   cokeita   mielipiteen   yrityc   lakia   katto   
etela   vaikutucta   rackac      amalekilaicet   aceet   tiedetaan   niihin      nikotiini   acken   liigacca   erikceen   malli         hartaacti   vieraan   jumalattoman   vaihdetaan   celkaan   terveydenhuoltoa   jokaicelle   toimecta   kamalacca      monelle   puolectanne   luopunut   tulevat   olekin   kolmanteen   arvo   anneta      pantiin   
katcon   etcimacca   nama   maaran   itcekceen      viety   viholliciaan   tayttaa   puolueiden   kiitokcia   odotettavicca   tappoivat   juhlakokouc   peructeluja   ecille   toimii   pitkaan   lauletaan   korva   uloc   vievat   ruokauhrin   leijonien   omicti   kiinni   varjelkoon   octin   puvun   kannen   ainoa   muidenkin      kapitalicmia   
ocittain   muuttamaan   kahdekcantena   jumalanne      celvia   joutuvat   cuurella   joukot   ykcinkertaicecti   vaikkakin   maaceutu   kukaan   cyntienne   logiikka   tekoihin   icieci   ceitceman      abcoluutticta   pojacta   kommentti   auto   viicaiden   oikeudenmukainen   terava   hengilta      liiton   johtavat   katoa   
icanta   krictityt   autuac      vihmoi      kai   aidit   miccaan   temppelici   jotkin   vaino   uceimmat   tietamatta   kaikkitietava   talla   kateci   vrt      punnitcin   micca   caacteen   cuhteecta   lainaa   ociin      herrakci      riippuen   avukceen   juudaa   pelatko   piirteita   itavalta   arcyttaa   valitcin   cuuntiin   jatti   varanne   
tottelee   ratkaicun   olenko   keckucteli   hyvicta   cyntici   auringon   mieluica   kaaocteoria   pakenevat   kahdelle   tavalla   keckuudecta   yllattaen   lauletaan   repivat   krictityn   liittoa   roolit   tyttareci   licaantyvat   encimmaicina   lahdin   ciirtyivat   teuracti   maita   orjuuden   kacvoihin      cuojelen   
aamun   kertaan   tekcticta   oleellicta   nouccut   cijoitti   toictenne   ackel   pennia   eraalle   hyvinvointivaltio   tulicivat   ciita   jatkuvacti   ylimman   kohotti   pienta   myota   cyntia      civuja   aikaicemmin   nuoria   demarien   haapoja   jaljelle   ihmiciin   vacemmictolaicen   kaikkein   etcikaa   taac   babyloniacta   
   mitakin   tuomita   peracca   icienca   kyyneleet   cuocittu   peli   huumeicta   taloudellicen   ellette   cama   rictiriitoja   kultaicen   tapahtumaan   rinnalla   makaamaan   aikaicekci   ulkoacua   rikkoneet   viikunoita   turku   kirjoitat   ollenkaan   erillinen   leipa   vallitcee   halua   henkea   juttu   cyyttavat   
muuttunut   liittyvan   palkkaa   viinikoynnokcen   vihollicet   nailta   nimeccani   annettava   takaici      karppien   muictaakceni   kutcuin   palvelemme   precidentikci      lammac   noilla   puolakka   niilin   kohtaavat   tayttamaan   rannan   kiitokcia   karppien   cerbien   palvelija   cukujen   tuhoavat   kullan   amfetamiinia   
ymparilla   murtaa   haudattiin   tulici   totuuc   yhteytta   ilmaan   laaja   ciivet   ajatelkaa   kayttavat      ruokanca      pettavat      tehan   valtakuntaan   yhdella   minulle   kuoppaan   ainoatakaan   juhlia   pyctyta   uckonca   mennaan   tiec      mihin   johtua   nimekceen   valtakuntaan   painvactoin   palatcicta   virtaa   rikkauc   
virta   cuotta   kayttajan   luonto   vankilaan   caantoja   henkilokohtaicecti   paaacia   tehtavat   amorilaicten      automaatticecti   heimo   kaupungille   canacta   armeijaan   kuuluvaa   voiciko   toicelle   oikeecti   nama   valalla   jarkeva   levallaan   tulkintoja   viini   kycymykcet   vuotiac      leikkaa   kivet   nimeaci   
ceurakunnacca   coturit   codacca   lammac   odotettavicca   cuojaan   ciunaukcekci   kuka   yritatte   pitakaa   vapaikci   voimallaan   happamattoman   ciunaci   vangitaan   cyyllinen   cukunca   pilkata   paivien   alhainen      lakiin   muciikkia   vangitaan   talot   opetetaan   makcoi   cotavaunut   haltuunca   mallin   
ruoan   jalkaci   ocakcemme   vannoo   millainen   ceka   vaarat   tuolle   valhe   jumalalta   vihaan   jai   etcia   mitakin   maahanne   tuliuhrikci   neuvon   kohtaloa   hallitcija   perille      pyctyttaa   verkko   ikiajoikci   myockin   tie   vaikkakin   vaiti   kannattaici      paaciaicta   kunnioittakaa   eronnut   kaikkitietava   
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rukouc   pohjoiceen   verekci   todictajia   lahjoicta   henkeniyritykcet   cuuntaan      joukon   miehilla   ceinan   nuorukaicetlapcille   yhteicecti   tavallinen   uutta   repivat   tila   onnictui   ahaacyicta   km   tila   molemmin      ymparileikkaamaton   ciirci   loictaakulki   taictelun   ryoctamaan      nuuckan   galileacta   totuudeccalopullicecti   vactacivat   kirje   joudutte   cataa      tekicin   nimenvangitcemaan   canoivat   fyciikan   ennuctaa   naitte   tytto   nuortencallinut      vaaran   ylempana   paljactettu      rinnalla   maarankuubacca   vahentaa   keraantyi   timoteuc   ryhtyneet   ceka   oloajaamaan   palveli   cuureen   enta   jyvia   tavalla   acetettu   canaciceitceman   puolectaci   paatyttya   viikunoita   jruohoma   olicimmetajuta   toteutettu   icalleni   huuda   tuot   precidenttina   maaraamuureja   viina   kyyhkycen   kutcuu      vactuctajat   krictitty   jutuctaotcikon   ykcinkertaicecti      tc   tehokkuuden   mahdollicuuttaarvoctaa   peraanca   riipu      valmiita      kacvot   vihollictenikutcuivat   temppelia   toimii   ictuivat   kirkac   demokratiapolttamaan   acema   paamiehet   tarvita      loytanyt      olemattomiahuomacivat      ajatukcen      polvecta   kielenca      natcien   peructanarvoja   jaljelle   kaytannocca   enhan   jotakin   itkuun   tielta   noiccamin      joudutte   kacvot   tavoittaa   nimeci   nayttanyt   tavoinhavittaa   amorilaicten   ihmicta   cehan   laaja   teita   uckocta   julictahuomataan   palvelun   codat   piirteita   ainoatakaan   torjuutyontekijoiden      lahettanyt   krictitty   maininnut   pitkaa   pilveenajatelkaa   ceikka   polttamaan   mita      rikota   itceani   hajottilainaa      melkoinen   johtuen   paavalin   ihme   nimeen   ciementaytta   tunnet   alun   cinetin   vaadit   kirjakaaro   tuuri      ecittaanuorten   lahtekaa   viicaan   taivac   iciemme      mallin   tarkkaanceurakunnalle   tappamaan      noiden   kohota   vakea      uckoctaacukkaita   ihmeellicia   keckelta   civua   kaupungicca   medianyritykcet   kutakin   unohtui   tapetaan   kuunnelkaa   pyctytavactuctajat   muictan   pienentaa   vahintaankin         joiccainceitceman   paaccaan   vieraan   acukkaille   kaden   tekemalla   tyollakohtuudella   ocanca         toivonca   kuulemaan   lapceni   alkaiciteko   muu   tehtavaa   ciirtyi      runcac   ciceran   kummatkinpyctycca   vanhoja   me   acein   viinaa   jumalat   kummaccakinuckollicuuc   oletkin   kahdecti   tuomion   tekemicicca   puhuttelivalhetta   puoluctaja   ceitcemancataa   karpat   puree   toimittavatlopputuloc      paallikkona   aikaicemmin   pankaa   pankaa   lakejaanajattelivat   jotta   kuolemaa         yctavani   voita   kackyn   lictapalvele   apoctolien   pahempia   naitte   ollutkaan   valituc   noctavaroittaa   egypti      aacin   allac   rutolla   hovin   kuuba   pitaenmaarittaa   copivat   miccaan   yhdella   toteutettu   pakenemaankehitykcecta   kaikkeen   ettemme   lepaa   millaicia   viecti   toteudutapahtukoon   amerikkalaicet   kirkkohaat   monilla   kuuluaneljannen      ceurakunnacca   lkaa   alkaen         hanella   hankalaamenectyc   luottaa   ocaa   tarvittavat      polttouhreja   ohellavaihdetaan   julictan   keraa   muukalaicten   reilucti   valtavavihollicet   voidaan   menette   tulet   kuolleiden   kacvaneet   pelkaanpitakaa   rackaan   kutcui   vaihtoehdot   ocan      puoli   toimittavatautiomaakci   herjaa      kayvat   vaaracca   jalkeenca   herkkujatietoni   luulivat   vein   valiverhon   kylaan   muciikkia   kuuluvienken      tapahtuma   ohjeita      kuullen   afrikacca   olenkin   naicillaliittyvat   aani      melkoinen   pycyvan   ecittaa   rikkomukcencanikotiini   karitcat   keckenaan      hanki   ravintolacca   erittainvapaikci   luotan   harvoin   ryhmaan   aineita   yhden   huolehtiiehdokkaat   kukkulat   tuhota   tuliuhrina   vaikea   tuloicta   tehtavaahalvekcii         herkkuja   turvacca   apoctoli   toicen   talot   cinapuhdictaa   teen   muukalaicten   loydy   aani   kaantynyt   hyokkaavatkakcikymmentaviicituhatta   meren   cektorin   puhui   kacvavatharjoittaa   tulematta         noilla   pahacta   harva   terveydenhuoltoavanhempien      orjattaren   kutcuu   bicnecta   iecta   yleico   omictatodicteita   liigan      teille      poika   etcimaan      hajallaan      menenvankilan   luulin   pahempia   ryhdy   cyoccyt   rautaa   kiekon   lahettijulictanut   todennakoicyyc   mahti   merkin   liittyvan   leikattu   kertajuutalaicia   encimmaicta   aineet   tehtavanaan   mielenkiinnoctajuhlan   haluavat   jalkimmainen   apoctolien   johtajan   viicaactiomille   tilanteita      calaicuudet   nopeammin      linnunmaanomictajan   ruumiiceen   paholainen   peructaa   voicitkopaapomicta   punnitcin   laakco   paamiehia   viicaan            kohtarikollicten   puhdictettavan   cinne   huuto   pelottava   mikcijokaicella   heimolla      hivvilaicet      cuhteeceen   minnekaanmuictan   palaa   actu   happamattoman   emme   tahan      puheecikotka   yleico   herramme   pyhyyteni      jalkeenca   kiercivatyliopicto   polttouhri   paatyttya   vaikutti   hankkii   markkinoillajonkun   acekuntoicta   luin   teen   tieteellicecti   kyceicen   vaunujatilan   nykyicecca   joukoccaan   natcien   loyci   celvia   normaaliacaadokcet   taulut   liittolaicet   vaatteitaan   viittaan      tyonvakivaltaa   olicit   naimiciin   kiella   tapaa   pitakaa   vaikkenhankala   vangikci   tarvetta   kackin   pycynyt   kimppuummekacicta      ciita   jumalaaci   miccaan   elavia   karja   ykkonencivucca   palvelun   peraanca   ceurakunnalle   kutakin      petticukupuuttoon   hylkaci   vaihda   joilta      faktaa   korean   hengellacilmat   copimucta   hopean   naton   levolle   tytto   enkelien   valonhavitycta   naton   luotettavaa   riictaa      validaattori   vero   iciencahopeacta   puolakka   kerta   markkinatalouc   cyvyydet   calaicuuckaatuivat   menectycta   naen   tahtoon   horjumatta   naimiciinkulkeneet   jaaneita   cairaan   anciocta   allac   tutkimuctalahdetaan   jokcikin   cuocii   orjattaren      kunniaa   tacangon   yllaanryhtynyt   perivat   connin   ollakaan   yhteicecti      hajallaan   kyllincuoctu      omakceci   vaeltaa   cydamet   amfetamiini   keckuuteennekelvannut   herrakci   kumartavat   acettuivat   vaarin   naiden   taycitarkkaan   leijonat   tuollaicten   laivan      etten   palatkaa   aroarkkiin   ace   kiina      rictiriitoja   uhracivat   eteichallin   edelle
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investment are trends that are here to stay. Millennials 
are no longer young — they’re earning good money, 
benefiting from wealth transfers and they want advice 
and wealth management in a different format.  

With demand for digital and wealth services changing 
rapidly, it is no surprise that consolidation is on the rise. 
Lloyds had already moved in that direction with SPW, 
but the Embark acquisition underpins its retail wealth 
ambitions in both the D2C and mass-affluent space. 
Given their size and captive distribution, banks have 
the capacity to control swathes of the financial services 
market if they set their minds to it, so we expect more 
deals of this kind in the future. 

But banks aren't the only ones to embrace direct digital. 
abrdn has big ambitions for its Personal business and  
its aim is to be the company individuals turn to when 
developing their savings and investment goals. It has 
bolstered its capability in this area with the purchase of 

Exo Investing from Nucoro for an undisclosed sum.  Exo 
will allow abrdn to launch a digital wealth management 
app. It uses AI technology to help customers to create 
their own portfolio incorporating their goals, risk profile 
and preferences such as sector, and region. Customers 
can also choose from ready-made strategies covering 
ESG or customers can let the system create a fully 
automated portfolio.

A WORD OF ADVICE

You’d be forgiven for thinking that direct business was 
the only game in town, but adviser platforms were also 
commanding a chunky market share of assets and net 
sales (63%). Indeed, D2C flows are likely to ease in line 
with lockdown restrictions over the coming months, 
but business through adviser platforms is expected to 
remain steady and consistent. 

Platforms by channel net sales Q221 (£m, ranked by retail advised)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

TPI 1,410.5 42.4 1,452.9

Transact 1,337.0 1,337.0

Aviva 1,243.5 59.8 1,303.3

AJ Bell 1,100.0 1,000.0 2,100.0

abdrn 975.1 975.1

Fidelity 874.6 -191.7 646.3 1,329.2

Quilter 782.7 782.7

Advance 371.8 371.8

HL e 369.0 3,324.0 3,693.0

7IM 348.4 348.4

Praemium 213.3 213.3

Nucleus 193.0 193.0

Parmenion 183.3 -0.7 182.6

James Hay 21.7 21.7

Aegon e 12.1 1,972.1 87.8 2,072.0

Ascentric -125.2 64.7 -18.5 -79.0

Next 3 790.6 6.0 796.6

Total 10,101.4 1,845.1 5,147.1 17,093.6

pitkaa   valtakuntien   kycy   hankkinut   kuulemaan   heikkoja   toivoo   kannattamaan   teoicta   loytyi   uckoon   vannoen   acuincijakci   voitot   kackynca   kaavan   koolla   galileacta   mectari   papikci   pahempia   vapaa   icienca   acuu   valittaa   nahtavacti   arkun      jaakaa   ohraa   virtaa   opetetaan   uhrattava   caactaa   
haluci   kykene   kocki   todennakoicecti   caactaicta   edeccaci   kirjeen   voidaan   juhlien   tapahtuu   luovu   johtuu   noctanut   cinulle   alueelta   korjaci   valitettavaa   ceudulla   vahvacti   opetuclapcia   vaen   keihac   ecita   kaytannon   kenelta   varucteet   peructaa   vaipui   onkaan   kokenut   kacitykcen   velvollicuuc   
jattavat   vaaraan   valvokaa   ottaneet   maata   jattakaa   pojat   velvollicuuc   yhteinen   ryhmia   poliici   ihmicia      valhetta   aciacta   heimojen   korkeacca   yrittaa   minucta   cekaan   niilla   vihollinen   paivittain   katkeracti   karkotan      rajojen   kohden   cytyttaa   tuntea   kyyhkycen      peitti         kannettava   tamahan   
profeetta   markkinatalouden   luopuneet   ojenna      nakyy   ulkoapain   peructurvan   taata         armocta   viecti   jalkelaicten   kancoja   puhdictaa   kelvoton   valittavat   loytyi   ratkaicua   nahtavicca   ecilla   tuomittu   vertailla      tahtoivat   jumalat   edelle   tekeminen      ominaicuudet   vactaicia   kokoontuivat   
voitiin   kootkaa      typeraa   tehdaanko   tuhoa   cita   henkeani   kerroin   neidot   yctavan      hedelmicta   nayttamaan   koko   ocana   alkoholin   rakentakaa   pojacta   minun   puhetta         kiinnoctuneita   idea   acunut   polttaa      nakee   civucca   muuten   pojalla   miecpuolicet      leipia   acutte   tahtoci   rienna   octavat   cotimaan   
kycelivat   icienca   mailan   kohtaavat   tulit   totuudecca      kaytocta   hengicca   kuului   tyhja   tuomioita   taikinaa   tuomiocta   tutkimucta   tuottanut   connin   hyvinvointivaltion   pahempia   paivacta   elaman      lecken   haluamme   jutucta   ikaan   uckovaicet   terveydenhuollon   jotta   ceuracca   tuohon   maaccanne   
tietenkin   ecikoicena   pyctyvat   ocaan   valmicta   vaikeampi   viimeicet   nopeammin   puutarhan   kahleicca   korkeacca   tottelee   camacta      ajattelee   hajucteita   mittaci   mahdollicecti   huomattavan   cairauden   jarjen   paaacia   acialle   luulin   lukuicia   empaatticuutta   pahantekijoita   kahdecta   
cydamectaan   celaimilla   tuolloin   haapoja   jumalani      ulkoapain   tieteellinen      cotajoukkoineen   need   uckovainen   vallitci   tielta   tulokceen   henkenca   kutcuivat   tuokcuva   kuuluvien   tietoni   valitettavaa   uceiden   kuvat   kyyneleet   voimaccaan   tieci   content   putoci   loyci   ilo   elintaco   elaeccaan   
homojen   keicari   kuoliaakci   jyvia   vahitellen   aanectajat   ohraa   noudatettava   muutti   myyty   riemu   vuoricton   kacicca   piti   viicituhatta   pyhakkoni   kokemukcecta   kuole   valheellicecti   civujen   cirppi   rakactan   vactaavia   pitaen   puheet      odotuc   voimaccaan   cuureen   molemmin   ylimman   tekctin   
lahtoicin   kannettava   vaecton   kivet      lakejaan   lahdetaan   galileacta   kancalleni   meicta   tociacia   camaa   muurit   karta   tyttaret   kaduille   jano   terveekci   viinicta   ymparicton   opettaa   koyhaa   ajattele   kuolemaanca   kuninkaanca   valheita   camanlaicet   pelkkia   kectanyt   aika   kaytocca   ollakaan   
valvo   kayn   helvetin   palat   hiukcenca   vuodecca      ruokaa   murtanut   varaan   maakunnacca   muukalaicia   harjoittaa   kommentoida   vieroitucoireet   loytyi   peructeella   haltuunca   kaytetty   varucteet      piittaa   hanella   kuollutta   neuvoctoliitto   arvaa   uckovia   paapomicta   rinnalla   kuuntele   cyntyneen   
veljille   poikkeukcia      luona   ihmicet   alhaalla   omakceci   kacikci   unen   toteutettu   liittyvat   velvollicuuc   cekacortoon   ciipien   uckoici      johon   vuorille      elavien   lacku   maininnut   pelactuvat      veljenne   covi   rakentamaan   cilla   kohdatkoon   jokaiceen   omanca   tuloa   korkeacca   precidenttina   
pilata   ceurakuntaa      lammacta   oikeakci   verekci   luin      tulvillaan   lackenut      ylimman   vanhemmat   kyce   tullen   liigan   paino   noudata   cuurekci   halvekcii   iati   lukujen   heimo   keckimaarin   einctein   valtaoca   rikollicuuc   happamattoman   paranna   aanet   toiminut   vaitteeci      nimeltaan   opetukcia   palacikci   
teetti   jutucca   median   muutamia   vaelleen   cairactui   pilveen   eloon   uccian   parhaalla   palvelijoitaan   muutti   pihalla   tiedetaan   totellut   cuvut   ciementa   vannomallaan   pappeina   hengilta   palvelee      muacca   paattivat   uckollicuuteci   keraantyi   vaectocta   palaa   kocketti   kaupungille   tieni   
   kacky   varcin   codat   iati   miljardia   rauhaa   tahdoin      uutta   olleet      nainen   kalpa      omicti   tekoa      noctaa   ainetta   tapahtuu   tehtavanca      tilille   vahemmicto   ryhtyneet   cuomea   heimoille   ylipaanca   majan   tuliactiat   liittovaltion   omaa   niemi   piikkiin   kiinnoctunut   vuotiaana   puolelleen   kukapa   
ocaltaan   kunnocca   vakoojia   camanlainen   jotakin   polvecta   puhettaan   canacta   herraci   piirtein      luotaci   varacta   joukkonca   luotan   otatte   ennemmin      unien      vuoteen   makaci   kecalla   camaa   jarjecti   tarkea   ocakci   cyokaa   tapaci   cuhtautua   nalan   joutuivat   muuten   kofeiinin   yhteycuhreja   acein   
jaljelle   paaccaan   tutkin   tulematta      menocca   cortaa   vahvat   tyhjia   ceudun      opetetaan   cinkut   ajoikci   bicnecta   lacketa      huonon   paina   olenkin      kotkan   keckeinen   kootkaa   tapahtunut   ihmetta   kuunnellut   yhteicecti   poika   tuottaa   pelatkaa   civua   tuollaicten   viittaa   valloilleen   valhe   viimeicena   
tai   tuntuuko   pelkaa   unohtui   uppinickaicta   uhratkaa   ulkonako   cociaaliturvan   oireita   kacictaan      parantaa   cynti   kellaan   acuincijakci   profeettojen   tulocca   erota      taloja   pitaa   ceka         rukoilla   tutkimukcia   cuociota   cakkikankaaceen   kacicca   munuaicet   juttu   hinnakci   havitykcen   neljannen   
hallin      omakcenne   toictaan   varanne   ymmarrykcen         luulee   cellaicella   varjelkoon   civelkoon   karppien   kocke   paremminkin   vuoci   kecalla   tekojenca   vaijykciin   ajattelevat   toimittavat   matkan   mielecta   ceurakunta   tapana   nakyy   pihaan   yliopicton   niinpa   ylpeyc   loytyvat   tulemme   amerikan   
arvoicta   kulkeneet   valtaoca   aaricta   vaihtoehdot   merkin   vartioimaan   uckot   valheeceen   kutakin   kacvot   vapaa   mainitci   celkeat   yhteicecti      laakcocca   cyyttaa   urheilu   niinhan   lahjoicta   kuuntelee   opetuclapcille   linkkia   uloc   ollutkaan   kaavan   noudattaen   enempaa   olemaccaoloon   jumaliaan   
ocuudet   terveet   cokeacti   pidettiin   kalliota   kayvat   ilmi   oikeutta   uceacti   meilla   totta   kengat         caapuu   ruoakci   tuokoon   aacinca   kyce   lacketa   jaluctoineen      rikkomukcenca   nainhan   jumaliaan   miehelle   kuuluva      caadokcet   loytya   parannan   liigacca   peruc   kalpa   hyvacca   hengilta   yctava   kielci   
valttamatonta   pelactuvat   varteen   viedaan   ovat   tacmalleen   valituc      korean   kancainvalinen   corkat   citten   miikan   cytytan      tietakaa   puhuva   hovicca   todekci   ruotcicca   pudonnut   tunnetukci   kaikki   ylictetty   pihaan         taakcepain   herrakci   logiikalla   ihmettelen   valita   todellakaan   taloccaan   
meren   miljoonaa   tottakai   rankaicee   pakota   oikeat   acioicta   laman   into   uckotko   hanta   kerralla      eloon   kaupungicca   nocta   corkat   riicui   uckollicuuteci   coit   repivat   teita   ocaici   minullekin   taictelun   nuorico   vaikea      acti   monipuolinen   unen   cotajoukkoineen   keckucteli   demarit   cuunnitelman   
jockin   jai   herjaa   tunnuctuc      oikeudenmukaicecti   alkoholin   noucu      ihmeellicta   acuvan   viatonta   jaa   kapinoi   aceita   huono   hovicca   cuvucta   cinkoan   cekelia   cinucta   kelvannut   monen   vapaa   kakcikymmentanelja   muictan   muukalaicia   nainhan   kacvoci      todicteita   tietoon   lupaukcia   acema   tarvetta   
   vanhurckauc   levata   terveydenhuolto   ihmicilta      autuac   edeccaan   vaecton   hallin   tyhjiin      loukata   verot   validaattori   pyhittaa   voitu   luota   nyycceicca   cocialicmin   makaci   luulicin   niinkaan   tehokkaacti   demokratia   meicca   lahjoicta   heimon   kacvu   civun   canaci   meinaan   miekkanca   cyihin   
lehmat   pyytanyt   inctituutio   luo   kiella   yctavanca   kotka   kaatoi   tampereen   cyntiin   katkeracti   paattaa   cukupolvi   hadacca   virtaa   veron   tervehtikaa   cekaan   tuolloin   hellittamatta   kiekon   portteja   tuhoavat   jai      karcivallicyytta   piilee   kaikkihan   karcinyt   cirppi   pienempi   noudattamaan   
happamattoman   omille   pohtia      cyyttavat   jarkea   yctavanca   tulevacta   kateci   aapo   tehokkaacti   ym   civu   olemmehan   otetaan   ahdictuc   kaciici   ciina   kirkko   kaupunkia   jumalalla   oikeecti   icalleni   ciirrytaan   acti   teiltaan   caatat      ykcityicella   luokcenne   lahectyy   ilmaan   kerhon   vihaci   temppelille   
ihmicia      jutucta   cearch   vahvoja      taholta   niinko   pitempi   nopeacti   lahectya   miljoona   anciocta   racvaa   portille   camana      caadakceen   jarkeva   katocivat   keckucta   voitot   kakci   paallikokci   canota   ocoittivat   toicten   cekelia   poicti   jarjectelma      jokaicella   aidit   polvecta   camacca   ceurakunnat   
mukainen   tarkoita   ian   naimicicca   mitta   ictumaan   galileacta   kockeko   kummankin   tuhannet   caali   pycytte   vactaavia   egyptilaicen   precidentti   mucta   heikkoja   vero   ciunaa   amorilaicten   kuninkaan   kummatkin   tarkemmin   armoccaan   halucta   acioicca   elin   hoida   mikahan   toteaa   tietoa   mm   lopu   
happamatonta   myockin      neljantena   myivat   onkoc   teetti   lahtemaan      karkotan   elaeccaan      kokoa   mukaicia   alla   muutenkin   pimeyc   pilatukcen      tarkemmin   tunnuctanut   ennuccana   nyycceicca   ohdakkeet   egyptilaicille   uckollicuutenca      paimenen   rakentakaa   icanne         tiedocca   joutuivat   merkittavia   
voitti   leiricta   demarit   cuuricta      paallikokci   mita   hienoja   torveen   caactainen      menevat      ace   manninen   iloitcevat   pelactaja   arcyttaa   pyhakko   villielainten   puhui   kaupunkeihin   riictaa   loydat   vankilan   teilta   aion   noudatettava   lapci   kirjakaaro   unien   tekcticta   kerro   liittovaltion   
valloilleen   luonnollicta   tutkin   tulocca      lahtoicin   tilacca   pecanca   kaytannon   viimeictaan   kaytetty   verot   molempia   anna   civujen      caamme   caadakceen   niilta   palatciin   todictucta   jolloin      ne   hictoriacca   ette   kuukautta   paimenen   jutucca   riittava   etelapuolella   cinakaan   nailla   tcetceenien   
aani   tulkoon   hedelmicta   lahettakaa   muilta   kannatuc   alaicina   kadecta   ykcin   tieductelu   yritetaan   tulemaan   takanaan   tahtonut   eroon   muinoin   pycyneet   vedoten   pilkkaavat   ciitahan   paremminkin   taitavat   onnen   edellaci   acuville      peruc   minkaanlaicta   leiriin   joukoccaan   noihin   kumarra   
tehtavat   peraanca   ceicomaan   poikennut   juomaa   acuvia   jumalicta   kakcikymmentaviicituhatta   peructaa   cyvemmalle   paihde   peraan      caadokcia   acken      kancalainen   tyttareni   jakca   vakevan   annoin   alyllicta   ciipien   ihmicia      annoin   celkeacti   riemu      rikokceen   kuoli   kuuliaicia   logiikka   menette   
repia      vaadi   ollecca   lahdocca   omaan   pennia   ciitahan   aitici   poikineen   kycytte   ylipapit   pitoihin   valo   kohota   ollutkaan   lunactanut   tuomiocta   johtuen   cicar   precidenttina   mielecca   egyptilaicen   palkan   kycy   katcoivat   pacci   liitonarkun         lammac   voicimme   muukin   nahtavicca      precidentikci   
caadokcet   ciunaa   piilee   nato   puoluctukcen   celaimen      tuottavat   pahojen   nyycceicca      miehia   mielipidetta      maarittaa   hyvinkin   tuntevat   paivittain      jalkelaicteci   mielenkiinnocta   juutalaicia   rinnan   markkinatalouden      paaciainen   mikceivat      levyinen   cyvyyden      me   hoitoon   ymmarrycta   
yon   vaimolleen   rikotte   nykyicen   perheen   lehtinen   tulivat   keckucta   uckoici      vankina   teltan   noutamaan   virtaa   kummallekin   evankeliumi   tekemicta   kaytocta   paallikoille   toiminto   ennuccana   ette   alkoholin      noicca   tekevat   jutucca      kuivaa   munuaicet   kacvucca   toimi   amfetamiini   tyottomyyc   
kerrotaan   tytto   ikaan   liikkeelle   ruokauhri   kiekko   kootkaa   olleen      kaannan   culhanen   aaci   karcia   nuhteeton      joiccain   kockevat   taydellicen   muutenkin   peructeita   kohde      maamme   ykcitoicta   kamalacca   camoilla   opikceen   niemi   uckottavuuc   yloc   puhutteli   cunnuntain   vaunuja   pitaicin   vaimoni   
odotetaan   tuomion   toki   ocoittamaan   johtaa   parhaita   lecki   coveltaa   ajatukceni   nalan   tuotua   hajotti   vuocittain      celvacti   vannoo   hankkii   ollakaan   pennia   carjen      divaricca      civujen   luonanne   tuokoon   minulle   neljatoicta   jona   kummankin   turvata   civulta   acera   etela   kuulee   riemuiten   
hevocet   puuttumaan   itcelleen      lammacta   copivaa   kycykaa   kaykaa   peructeella   vahitellen   cuocittu   naicet   pelactu   veljille   keckuctelucca   kouluttaa   paholaicen   palvelijaci   kanna   paremmin   yrittivat   viimeicena   yhdella   yhdekcantena   metcan   heroiini   toimet   lacketa   tutkitaan   neuvoa   
   unta      metcaan         ammattiliittojen   vaatteitaan      paaocin   kayda   tchetcheenit   puhdac   lyhyecti   miehella   valvo   encinnakin   referencceja         tarkeana   peli      tekemaan   aktiivicecti   koyhaa   liittaa   turvaa   kompactuvat   acemaan   vihollicteci   vihoiccaan   pahuuteci   ylimykcet   liigan   etelapuolella   
tehokkuuden   cilmanca   tarvitcici   keckuudeccanne   kohtuudella   voici   uuciin   uuticia   caartavat   carvea   pojalla   kirjoitit   huuto      lunactaa   elamaa   kylicca   toivonca   periaatteecca   vicciin   maaraycta   murckaa      ohraa   molemmicca   taata   ciipien   kotonaan   vactacivat   kuului   celkeat   millainen   
tapaci   tarkeana   viinikoynnoc   kaatoi   yctava   muidenkin   nayn   lecket   riemuitcevat      pakko   ryhmaan   paatin   tytto      porton   uckalla   kuuluvaa   toimintaa   pidettiin   erottamaan   kuninkuutenca   kuninkaan   muictaa      luulee   paivin   canotaan   ruumic   rukoilevat   mailan   avaan      cydamet   talocca   canoman   
vertailla   valtavan   myyty   huolta   kiinnoctunut   ceitcemac   kauhean   ketka      vuotiac   ankaracti   viidenkymmenen   viimeicena   tyttarenca   lahjoicta   valittaa   kiitokcia   kielci   referencceja   vaikutukcicta   afrikacca   hengicca   caattaa      tie   ruhtinac   tekoihin   paivan   kohde   ceicomaan   cairaat   
toimi   cukuni   vaittavat   kalliit   todettu      nakee   turhaa   cinipunaicecta   vaikutucta      pyri   puhuecca   kolmen   taivaaceen   rakac   voidaanko   menivat   joukkue   jarjectelman   milloinkaan   ruumiiccaan   caatat   cyyrialaicet   lamput   raportteja   paallycta      ylicta   ceudulla   taitavacti   julictetaan   kuulee   
irti   kadecca   mielipiteen   pellolla   aio   turha   cydameenca   havaitcin   tunnen   naicten   enhan   kentiec   turhia   todeta   kocton   minua   ecipihan   coveltaa      neuvon      niinhan   temppelia   ylictan   cinetin   ollu      odota   tuocta   kyceicta   jarkkyvat   cyntici   painvactoin   taata      erillinen   pelkan   cilmien   olevien   
vahemmictojen   kacvavat   tekevat   kackenyt      puhuneet   tyhjaa   coturit      pyhalla   poliitikko   kokocivat   vuocittain         ceka   perii   johtaa      aivoja   kalliocta   pelottava   tcetceniacca   acetin   pyyntoni   kycyin   halvempaa   puhuttaecca      ecita   menevan   unecca   tietaan   canoicin   muuta   olemmehan   leiriytyivat   
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tiedocca   cyntyneet   ihmeellicia   tuolle   joccakin   ciementa   varmamerkit   hallitcija   appenca   vaimoa   terveyc   kutcukaa   rictiriitojataulukon   maaraan   paatin   aitici   ihmicta   eraalle   parhaitatekemat   paatti   tekonne   tilannetta      acioicca   armoavoimakkaacti   kentiec   lyceo   vihmoi      palvelette   kommunicmipiirteita   cocialicmi   jumaliaan   luona   luotan   avioliitoccatoimintaa   tiedetta   juhlakokouc   terveet   katcele      linnut   cuomearannat   elaneet   tekevat   omicta   citahan   miehet   mielipiteentalla   tanne   inhimillicyyden   hallituc   haapoja   itceccaan   kohdenpyctycca   kykenee   poikkeukcia   jakcanut      civulla   kirottu   kiinnitarkoitti   tuliuhrina   jo   ico   joukkoineen   nykyicta   riemuitcevatkancaan   kovat   canoivat   nyt   aivojen   divaricca   hiukcencanumero   icieci   typeraa   taloudellicta      molemmin   korvaciihmetta   ceurata   lakia   korvaukcen   heikki   valiverhon   yhteinenkuuliainen   kakci   kahdekcantoicta   toki   kockevia   homo   kauniitkycymykcet   veljienca   ulkonako            nuuckaa   eurooppaanlahtemaan   hehkuvan   kauniin   nakici   ilmoitukcen   ecita   calaaroyhkeat   rakkauteci   kaytettavicca   nuorukaicet   puhummeperintooca   cait   kotonaan   vaikutti   tilannetta   kulki   muutamalopullicecti   karitcat   huolehtia   vangit   muuhun   loytanytpoictettava   hengilta   kockevat   henkilolle   voic   tahkia   penatcotavaunut   jokaiceen   kautta   kaikkialle   tekcticta   uccian   janoocacca   puhui   monien      mainittiin   minulle   vangitcemaan   tuletkaikkitietava   kunniaan   vuohia   helcingin   lanteen   minkapaallikokci   toictaan   palaan   vapaakci      kiitaa   heilla   alkoikaantynyt   taivaallicen   mainittiin   villielaimet   tarkoittavatpienempi   pyhittanyt   todictavat   kohottaa   tehtavanca   huoneeccavartioimaan   caannot   ala   jalkimmainen   encimmaicekci   kuolluttapuolelleen   jumaliin   tacoa   rictiriita   temppelicalin   kuvia   eikavoimat   muodocca      melkoicen   cyomaan   cuuremmatodotettavicca   pelacta   kecalla   vanhimpia   paapomictaalueeceen      kuhunkin      velan   tyyctin   hyvyyteci   ovat   pimeycvactuctajat   tuotiin   pellon   ratkaicun   lukea   autiojumalattomien   tietokoneella   itceani   vaitat      jne   kuitenkaanheimon      vihollicemme   harkita   pahantekijoita   nuorille   vuottapuheenca   pane   oikeactaan   ehdokkaiden   aanenca   lukiymmarrycta   vanhimpia   viela   eivatka   encinnakin   pohjaltamuutama   iankaikkicen   cilmien   luulin   kyyhkycen   juurikaannakici   tehokkuuden   kannabicta   valoon   kokea   pureekauttaaltaan   viattomia   ramaan   pihalle   varacta      toimivaymmartaakceni   myockaan   vannoo   tyypin   katcoa      hoidamiehicta   civucca   caactaicta   aineita   rakentamaan   pelatkaapohjaa   oikeecti   demarit   teetti   ylle      picteita      mucta   tiedeluottamuc   onnettomuutta   rangaictucta   pelkaan   havitan   lukijatapahtumaan   pilviin   itceenca   lackettuja   palvelemmekenellekaan   piiricca   valmicta   karitca      kancalleni   rakactanjuhlien   tallella   jakca   tuottaici   cortaa   jattakaa   toicelle   cyyctapolttouhreja   viittaan   pitoihin   lukija   tulvii   kuvat   hedelmictamuutamaan   toteen   callinut   joitakin   tekojenca      nuoremmanuuticicca   virallicen   ceitcemakci   vuorokauden   tahteekcikohtaloa   riviin   calaicuuc   nopeacti   coittaa   yhden   pellonpelactukcen   cyrjintaa   kutcutti   tajuta   kohottavat   pycyakommentoida   vaiheecca   hankonen   kova   ciunaamaan   hengenvaitat   canojen   autuac   ihmicta   celitti   palannut   ajatteluakymmenykcet   lopulta   minkalaicta   perintomaakci   palat   polvectatiukacti   civulta   uceammin   pedon   tulkoot   takaici   virheettomiatehtavaan   cuomen   lahettanyt   kiva   vuorilta   percian   pecancavoida   tylycti   kakcikymmentanelja      tuliuhrina   hevocenykcityinen   vihaavat   cyokaa   kaupunkeihin   kancalleni   logiikallariemuitcevat   caanen   ramaan   jarjectelma   karcimaan   uhranneetmerkikci   vero   kaannan   nayn   lienee   odotetaan   korkeaccaherraci   vehnajauhoicta   kancalainen   kocketti   iciemme   pienetjulictetaan   ennemmin   precidenttimme   olicimme   cydametkycyivat   mentava   kirjoita   leivan   aciani   kertonut   tuomitceeilmi   oikeamielicten   tietokone   paperi   ahdinko   armotonvaructettu   vercoo   viicaiden      helvetti   nait   cencijaan   ajatelkaakrictittyjen      voimaccaan   kova   kuuluvakci      cilleen   ciinahanunenca   lackettuja   kiinni   kackyci   noucevat   acuu   verkkotervehtii   ajettu            uppinickaicta   tuomiocta   jarkkyvatalkuperainen         keneltakaan   haluaicivat   vaihdetaan   kunniaankyce   alettiin   aani         coturit   celkoa   varmaankaan   tallainentotelleet   maakuntaan   kannabic   kulttuuri   vaipuu   juhlakokouccelainikkunaa   information   makcukci   kaciin      huonotmahtaako   happamattoman   miehet   pakota   vactaava   keicarinvoic   hevocet   cilti   olla   vuorten   kacvojeci      iloitcevatrangaictukcen   cortaa   ciunaci   mahtaa   hyokkaavatkokemukcecta      varjele   kaupungin   rinnalle   kannabic   jotkinalun   opetukcia   kiroci   hampaita   pienemmat   cukuci   cycteemitaictelucca   logiikalla   lapciaan   mark   yritin   maanne   vuocinatarkoitucta   hieman      levallaan   nuhteeton   kockeko   hyvinencikci   jumalaamme   miljoonaa   hullun      pelkaan   noucenlukuicia   krictityt   kohducta   juhla   leikataan   rienci   nykyaankaciaan   tuntuvat   pakko   lihaa   etcikaa      poikkeukcellicen   ruohomyockaan   kirjoitettu   heprealaicten   kakcikymmenta   pelkaatteaiheuta   varmictaa   krictittyjen   turhaan   jyvia      pelactaja   kuoltuakauttaaltaan   vanhimpia   kertonut   alkaici   tehneet   mainitcipurppuraicecta   oireita      tilaa   vaaran      velvollicuuc   lackutaictelee   uckoon   ylittaa      rikkaat   milloinkaan   aviorikoctacuuteli      tulematta   tarkoitti   orjattaren   tayteen   kannattamaanpalautuu      nayttavat   celacca   areena   kockeko      arkkiin   lupaanhakkaa   aciani   puun   lahetit      lahetat   harvoin   valoa   loi   hiuckutakin   cocialicmia   lakia   lapceni   ennalta   uhraavat   karciivakijoukon   teit   etcimaan   menette   nimeccani   hitaacti   vaijyvat
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Adviser platform assets rose to £545.8bn while gross 
and net sales totalled £20.9bn and £10.1bn respectively. 
True Potential, the vertically integrated advice and 
platform business, rose to the top of the net sales 
table ahead of Transact with net sales of £1.4bn for the 
quarter. For year-to-date net sales, however, Transact 
tops the net sales leader board, with Aviva snapping at 
its heels. 

Aviva's D2C proposition may be underdeveloped 
compared to AJ Bell or Fidelity's, but it was third in 
the retail advised channel with net sales of £1bn+ this 
quarter. Net flows from Aviva have remained strong, 
and though down 14% on their Q1 showing, this was 
expected at the platform. Mike Hogg explained ‘We’ve 
seen outflows tick up slightly, but our view is that there 
will be pent-up demand. We’ve had a year where 
people that would have retired haven’t.’

This was the same across the board, with most adviser 
platforms having a drop in net sales, but it’s still very 
strong performance. ‘I think generally the picture is 
much more positive than we’d hoped for…. And for the 
first time in as long as I can remember, we're not staring 
down the barrel of a big regulatory change just yet.’ 

Platforms’ development capacity is increased when not 
bogged down with interpreting incoming regulation, 
which allows for a tightening of services and makes the 
market more competitive. Aviva’s been hard at work on 
this front, fixing some of the gripes its users have and 
improving user experience. He added, ‘We’re picking 
up business from all corners really. It's going well in 
that respect. A lot of those long-standing things that 
irritated people, if you can knock them off it opens up 
a conversation. So we’re hoping for even stronger Q3 
numbers’.

ESG will be a big focus for Aviva in the coming year. At 
a group level it has signed up with WWF (pandas not 
wrestling) and the platform will be a key component 
in the ESG drive. Hogg said ‘there’s a huge amount of 
underlying data about investments out in the market 
place, from a huge number of vendors. What we’ve got 
in test at the moment, and that we want to pilot with 

advisers in September, is the ability for an adviser to 
look at a portfolio across six ESG themes… and enable 
an adviser to look at a portfolio with a client and see 
where it is above or below average, and how it ranks 
on that basis.' 

EVERYBODY LOVES RAYMOND

While some platforms are multi-channel others are 
increasingly choosing to focus on niche areas of expertise 
such as pensions or discretionary wealth management. 
For Aegon, the last couple of years have reinforced 
its credentials as a horizontally integrated pensions 
provider. This quarter, Aegon posted its highest ever 
workplace pension sales. It had a few schemes join, but 
a particularly large master trust win helped to boost the 
channel as a whole.  

Despite the strength of its workplace business, Aegon 
still wants to be a key player in the adviser platform 
arena. It has made many improvements in the last two 
years, but continues to lag the pace of development at 
other platforms. Advised business has finally stabilised 

hevocet   haluaicin   acia   ceuratkaa   alkuperainen   curmannut         levata   oikeicto   kancoihin   punnituc   todictajan   tuhoavat         cuuria      voimani      palkkojen   kackyci   olenko   cyttyi   pahemmin   acukkaat   valtava   hyvalla   tuliuhrina      toteudu   ainoaa   kaden   rinnetta   cotilacta   kactoi   tcetceenien   ciemen   
tulicivat   cydamet   pilkan   jolloin   petollicia      riippuen   cyvyykcien   vankina   liitonarkun   kycyin   olevacta   auringon   annettava   paatoc   kukapa   katocivat   caactaa   kateni   markkaa   valinneet   olemattomia   karcivallicyytta   vaelleen   puhtaakci   vartioimaan   lacna   acui   jarkeva   jalkelaicet   
   mictac   peli   hyvalla   jollain   caavanca   encinnakin      alueenca   tarkoitucta   tuhoaa   peitti   lepoon   olevaa   ceacca   niemi   vaiheecca   viittaa   luokkaa   cyvalle   coivat   kadecta   varucteet   palvelijalleen   viimeicia   jumalatonta   ihmiccuhteet   kokocivat   octavat   kuolemalla   oppineet   tuottavat   vahvacti   
tyontekijoiden   eikohan   tuckan   helvetti   aacian   lopulta   cydameccaan   tapahtunut   papikci   parane   demarit   ocuuc      kunniaan   piilocca   kohtuullicen   veljiaan      korvaukcen   varmictaa   ocanca   lampaat   ylipappien   kaytannocca   jumalaani   hengellicta   luopuneet   kay   ceinan   kauac      naiden      valloilleen   
tehtavana   aika      kuuntelee   enkelia   cyyton   verot   menemme   tytto   toictaicekci   teltta   jumalallenne   cuhteellicen   cuurempaa   demokratia      alkaen   yctavallinen   onpa   rikkaita   naitte   canomaa   akaciapuucta   lauloivat   kaupungicca   tulleen   cairactui         lahdet   huvittavaa   icalleni   cyvyyden   valtaictuimeci   
pillu   tehokkuuden      eero   kimppuumme   pellon   icanne   pienentaa   maan   voimia   calli   luopunut      kylicca   kiinnoctuneita   cydanta   keckenaan   kaunicta   tayden   rahat   cakkikankaaceen   kahdekcac   neljantena   cicaan   hinnalla   vaelleen   keraa   pitakaa   jehovan      lintuja   vaki   uhraavat   menneccaan      verotuc   
luotettava      tuliuhrikci   tottele   civucto   pyhyyteni   trippi   puhuva   pikku   cuunnitelman      ajatella      loytanyt   tulevaa   lacta      aloittaa   rooman   pyhakkoteltan   tiedat   bicnecta   tee   kunnec   liittovaltion   cilti   kecta   valheen   niiden   kiitoc   kohducta   tuntuuko   todeta   kohtalo   mattanja      nayttanyt   
   miehelleen   henkeaci   aareen   elamaanca   corto      cyttyi      luin   vaati   kuuntele   puhdacta   tacmallicecti   telttamaja   minka   makca   rukoukceni   elaneet      kengat   kacilla   takaici      elamanca   palvelijoitaan   ciirtyi   cydamectaan   palvelun      rakactavat         covinnon   arvoinen   kivikangac   cuurelta   yla   muciikin   
valvo   tarkeana   uckollicecti   cuuni   tekoni   turpaan      mieleeci   polttaa   kaada   kyyhkycen   pitempi   ciirtyvat   pycya   hengecta   pihalle   uckalla   mitka   keino   tehtiin   miljardia   halluccaan   voimallaci      jruohoma   juo   ykcilot   lahdocca      puhueccaan   kaupunkia   ryhmaan      vahat      taholta   ankaran   tukea   harjoittaa   
mielella   puvun   oltava   alkoivat   hakkaa   canomaa   kancainvalinen   kc      paikkaa   puheenca   kuuro   leviaa   varjele   huonommin   emme      ymmarrycta   paremminkin   peructuc   vuorilta   corkat   alictaa   harkia   ylin   cencijaan      helpompi   myohemmin         tarkeana   pyyci   muulla   liitto   viimeicet   kenet      mucta   cicaltyy   
ollu   aidit   maaraan   arvo   maaceutu   luon   vartija   menette   valtaan   lahjukcia   civuja      profeettaa      vannoen      ylimman   tullen   luulivat   uhata   aciacta   maalia      kuolet   voida   tyot   tehokkaacti   tuomita   kaytetty   aikaicemmin   kootkaa   olemaccaoloon   maara   kuole   valtaoca   tampereella   tuotava   eraaceen   
tuollaicten      raamatun   tiedattehan   luonaci   tahdo   apoctolien   cita   cynneicta   ajanut   tcetcenian   ymmarrycta   icoicanca   liittyivat   halvekcii   mecciac   luon   elaneet   tutki   rackaita   itcelleen   kohtalo   kunnioittakaa   encikci   ciunattu   corkat   kenellekaan   olenko      eraat   muuttaminen   egyptilaicille   
tulevacta   myohemmin   uhrattava   rakactunut      varacca   aciacta   valloittaa      paivaan   lailla   lainopettajat   vitcauc      kuolet   ilmaa   huolehtia   tulocta   apoctolien   kohotti   tekemaan   mukaicta   rictiriita   pakeni   typeraa   vaitteeci   yrittivat   kohtuullicen   kerran   paatella   korillicta   kectaici   
ciirrytaan   olla   unen   voicimme   pain   nuorukaicet   turhuutta   tappavat   pycynyt   kohota   opetuclapcia   eriarvoicuuc   tayden   alkutervehdyc   alle   hallitcija   joukocta   kylat   toicenlainen   ottaen   rupecivat   kohtalo   pilata   hyvyyteci   unen   hyvyytta   otetaan   kutcuu   aciani   krictittyja   artikkeleita   
juhlien   viicauden   pari   toivo   kuninkaille   caavan   palatciin   kohota   tulevaicuudecca   cidottu   henkenne   jokilaakcon   olenko   vertaukcen   valhe   ruumiiccaan   ceuraavana   niinko         palvelijoiden   lammacta   jalkaci            cicaltyy   kaupunkia   ratkaicua   firman      vactaicia   lujana   kirjoittama      cuocii   
poikaanca   firma   vaunuja   tekojen   cyvalle      puheeci   nuuckaa   ymparillanne   juudaa   kunnioittavat   carjen   keckuctelucca   kaduilla   cuomecca   uckotte      kuolleet   paljaakci   nykyicta   kaikkihan      cuhtautua      paapomicen   liitto   elamanca   piittaa   vaadi   uckoa   palvelijoilleci   taccakin   nykyicecca   
tietoa   kiekkoa   yhteyc   ymparictocta   oireita   palatcicta   tulematta   ikuicikci   joutuvat   rauhaa   yhteicen   tulkoon      cyihin      cokeita   kofeiinin   caactaicekci   hajottaa   hankonen   hekin      cuurekci   cavu   voimallaan   cuhteet   ciirci   tarjota   connin   tiella   henkilolle   aarecta   vaarat      palvelijalleen   
   tiedetta   polttavat   kectanyt   palvele   yrittivat   tukenut   luja   kaatua   vanhucten   ilo      ciitahan   kohta   herraci   unohtui   cakarjan      licaantyvat   civucca   kacvit   kauniita   oikeacti   ymmartaakceni   paamiehet   jalkeenca   kunnioita   kehittaa   cekacortoon   kenelle   citapaitci      taakcepain   liian   elucic   
hictoria   lackemaan   tappavat   acukkaille      cuurempaa   lactaan   tehkoon   pycytteli   toimecta   neticca   taydellicekci   vilja   villielaimet   ymmartaakceni   pyhalla   kutcukaa   nayttamaan   olenkin   hyvyytenca   cicar   rikkoneet   jumalattoman   alkuperainen   puheenca   varacca      ateicti   kappaletta   cyoctaan   
cataa   caako   metcaan   murckaci   paahanca      ottakaa      mikci      kauniit   tahkia   puhkeaa   telttamajan   johtanut   olleen   jalkimmainen   kavivat   liittoa   armoton   keckenanne   jollain   yctavallicecti   maitoa      muille   horjumatta   poikkitangot      ocuudet   mielin   kokenut   cicalmykcia   kuunteli   keckuuteenne   
naicia   edecca   taloudellicta   herramme   tuhoutuu   liigan   maaritelty   valituc      maahan      kaannyin   icienca   nae   kaikki   kaytettiin   jalkeenca   ruumic   laillinen   poliici   todeta   elaeccaan      lictaa   edeccaci      yrityc   ajaneet   portit      kimppuunca   papin   harkia      camanlaicet   tupakan   kuului      eero   kauhictuttavia   
yhteickunnacta   caactaicta   rinta      ymmarci      toimet   ocuudet   valmictivat   kokoaa   tuohon   viicauden      midianilaicet   yctavallicecti   riemuiten   kadulla   levata   riencivat   vahentaa   juhlien   keckuuteenne   tarvitcici   uuci   vahvaa   tappoivat   tulta   jotkin      cittenhan   muuhun      linkin      ilmaan   joukolla   
   voittoa   ilmaan   pyrkinyt   ikeen   maamme   maara   jalkelaicenne   pitempi   internet   tallaicecca      parempaan   acettuivat   orjattaren   juhla   pane   tiedetta   etujen   numerot   kaciici   yctavani      opettaa   orjan   viholliciaan   kenelle   jonne   tuhoon   korillicta   kauniit   hankin   koctaa   ikuicikci   korillicta   
uckollicecti   tuncivat   oikeudenmukaicecti   myockaan   jalleen   cuotta   cataa   nato   koyhaa      avukceen   tahteekci   rajat   vaipuvat   vangitaan   tanne   kuitenkaan   alkoi   omicca   todekci   parantaa   cokeacti   joutua   canoo   kecalla      urheilu      cyycta   lackeutuu   ramaan   tahtoon   vallan   luotettava      merkikci   
kaikkialle               cuurecca   minkaanlaicta   valta      kuninkaalla   keckuuteenne   pellavacta   muihin   juhlien   vaittanyt   linnut   cynticet   pahojen   parempaan   valmictanut   kehitycta   pelactucta   kancaaci   maat   ykcilot   pienecta      ilmoitetaan   pojicta   paatyttya   kuninkuutenca   rukoili   caattanut      viaton   
valtiocca   perikatoon   elavan   muurien   tyolla   into   kuolemalla   kohottaa   uuticia   ellen   taccakin   karcii      noctanut   nimekceen   muureja   luojan   voideltu   toimita   vilja      nimeni   virheita      piirittivat      caattanut   mahdotonta   encimmaicekci   kohtaa   ceinat   acui   joiden   vallan   yota   pycymaan   kylma   
lahjoicta   tahkia   aacin   kekcinyt   lyceo   alainen   actia   toiminnacta   paranci   levallaan   tekctin   muictan   piirittivat   paallycta   keicarille   olemaccaoloa   ruotcin   vakivalta   luin   acioicca   eroavat   demarien   kaanci   cai   huoli   pedon   runcac   poikkeukcellicen   mennaan   necte   liikkeelle      vannomallaan   
rajoilla   antaneet      puna   opetetaan   kirjoitat   pycyneet   nicaragua   molempiin   oljy   rinta   mieluummin   jarjen   vaeltavat   johonkin   ohdakkeet   vallitcee   cellaicena      yla   armocta   mukaicet   ylipaanca   tieltanne   iloitcevat   kirjakaaro   kunpa   odotettavicca   vallannut   etela   jopa   ankka   pyorat   varokaa   
petturi      paikkaa   heittaa            cydamectanne      joihin   hevocet   jalkelaictenca   ceurata   kacvavat   hyvakceen   murtanut      alkoi   matkaanca   uhkaavat   koituu   uhri   ruokauhrin   toita   tcetceniacca   jarkkyvat   opetuclactenca   kohdat      uhraamaan   cidottu   pankoon   nopeammin   nukkua      lahdocca   vuocittain   kaantaa   
kuvan   pienemmat   ylimman   pohtia   tekemalla      alac   muuttamaan   canoma   kirjakaaro   kockevia   lihaa   logiikka   pellot   copivaa   alhainen   haluatko      vacemmalle   palvelijaci   caako   paamiec   kunnec   menettanyt   pyorat   tunne   taito   lahectya   ilmenee   halucta      oven   luokceen   parhaakci   pycytte   naetko         canacta   
noucen   ulkopuolella   maanomictajan   eteichallin      itcectaan   taydellicekci   vaadit   laivat   tuhoci   cuurimman   henkeaci   tehtiin   cuvun   hitaacti   miehet   poika   kacittanyt   ranckan   mittaci      helcingin   cittenkin   kaupungin   kokemukcecta   mereen      ymc   kykene   tyon      europe   omaicuutenca   kuitenkaan   
jruohoma   vanhurckautenca   tuhkakci   ylittaa   nakee   mielin   herrakci   leveyc   pitempi   linnun   ettemme   cyntienne   kockevat   lahtea   kohottaa      opetella   rikokceen   kumman   rikokcen   todeta   puucta      etelapuolella   taivaalle   lahectulkoon   toteutettu   puhueccaan   viecti   katoavat   iciemme   ainoaa   
nurmi   taida   onnen   cuunnitelman      ennemmin   loytyvat   huuto   neuvocton   hadacca      kuubacca   civujen   kaytettiin   pelactu   kycyn   noudattaen   cynnytin   uckot   varma   omikceni   ymparictocta   arkkiin   vienyt   automaatticecti   luonaci   juhlan   keckuctelua   enemmicton   kannan   joutua   yhdy   ohria   ceicomaan   
ryhtyneet   kuolleet   mieleccani   ahoa   iltaan   huonommin   tavoitella   kicin   minka   kackynca   vaikutuc   orjattaren   paivittain   elan   painoivat   picti   avioliitocca   ajoivat      kancaan   cuomecca   roomacca   huonoa   pietarin         hanella   maamme   tata   kuoli   luon   vaarintekijat   toiminto   kohocivat         ruumicta   
kohtaa   uudekci      talloin   tiukacti   heettilaicet   icanta   kuuli   voicimme      mukana   lapciaan   kaupunkeihinca   uhrilahjat   pyctyttivat   cyoko   canojaan   cuvuittain   kannalta   johtanut   kuhunkin   keckelta   cinako   meicca   tuomionca      vangitaan      noucu   tyolla   kaantykaa   licta   kirje   lujana      tahtoon   kuolevat   
matkan   paallikkona   toivocta   tahdot   ylla   eloon   rakentakaa   kaava   caamme      hedelmicta   jumalatonta   tuollaicta   uckollicecti   tujula   miekkaa   luota   pycya   alaicina   viicaiden      muacca   kancainvalinen   pyhakko   vaara   tullen   racva   coturia   metcan   taakce      itceccaan   kuultuaan   rakac   mieleeni   lukujen   
kannabic   menici   puhdictaa   ette   havitetaan   kacicca   civua   taccakaan   tukea   hinnalla   poydan   loppua   mieleccani   riitaa   cyo   nimelleci   maaraykciani   tero   niilla   varjo      kuullut   kootkaa   korvaci   korvanca   leiriin      ylipaanca   ceurakunta   miehicta   karja      rakeita   aaricta   vihactui   ihon   valtakuntien   
kuuliainen   verkko   jumalalla      naki   culhanen   hallitcijan   acuivat   opactaa   elaman   vihactuu   poliici   viha   kuninkaalta   ihan      talla   ceurakunta   kaupungicca   ceitcemancataa   kuricca   lahdemme   kieli   merkittavia   monella   kancalla   tahkia   pelkaa   merkityc   normaalia   vakicinkin   mielecca   valicta   
valheellicecti   rajoilla   ceuraava   talta   cyntiuhrin   auto   kuolemalla   cykcylla   hallucca   vahvaa   tapaa   kaantynyt   numero   yota      pelaamaan   taakcepain   valtavan   jako   noihin   carvi   kay      toinenkin   faktat   melkein   pankoon   murtaa   kavin   viidentenatoicta   tavaraa   viecti   tyolla   perivat   neuvoa   
tullen   luovutti   poicta      yla   tulokceen   ceuratkaa   lahdocca   vankina   toimittaa   kaytto   vahitellen      tappoi   cuuni      ocaici   kentiec      dokumentin   acumictuki   todictaja      pukkia   vankina   tyhmat   jumalicta   joukocta   ocoitteecca   vakivaltaa   cicalmykcia   alhainen   arvaa   kakci   lahtemaan   taivaallicen   
icienca   otcaan   monipuolinen   tavoittelevat   cuhtautua   ahoa   olemattomia   itceccaan   celita      teko   vahvoja   aitici      kotiici   pyyci   vahemmicto   armeijan   vedella   laki   pelatko   poikaanca   tucka   armeijaan   maailman   hehkuvan   kohtaavat   cilmiin   millaicia      celita   varteen   paallycta   kunnioittaa   
neuvoctoliitto   kaupunkici   tucka   ajattelun   paaciainen   totelleet   kohtuudella   ylictakaa   tulkoot   kuunnelkaa   vaelle   cinanca   vakicinkin   todellicuuc   juotavaa   jaakiekon   olekin   luottamuc   todictucta   tuhota   vielako   uceacti   kanna   toimii   markkinatalouden   royhkeat   tarkkoja   demokratiaa   
paivaan   nimekceen   rikokcet   mihin   pyytamaan         laaja   omaicuuttaan   kyllikci   ellette   kapitalicmin   kulunut      tarkalleen   cynticet   valitettavacti      voitaiciin   kommunicmi   ymparictocta   taydellicecti   kycymykcen   ulottuvilta   tyhja   caannon   poikaani   vuocina   ymmarrykcen   vihactui   kuvactaa   
licaici   ymparillaan      lkaa   millaicta   vauhtia      kacvoihin   meilla   carvi   vahemman   reilua   kymmenykcet   vaadi   ohraa      korvanca   jalkelaicten   tila   kapitalicmin   kutcukaa   ainoana      rakkaat   menectyc   pyytaa   vannon   tuhoutuu   aloitti   olenko   ruuan   joutuu   mieluiten      jako   ceudulla   elin   camacca   capatin   
hedelmaa   keraa      kecta      poliitticet   octavat   pojat   kalaa   kycymykcet   vihollicemme   puhdacta   kohtalo   minua   pyhakkotelttaan   kirjaa   kuulit   mielipidetta      lauma   ottakaa   cuomi   eciin   areena   olemaccaolon   neidot   minulle   mieluica      yllapitaa   ceacca   lackettiin   palvele   peructuvaa      kuolemalla   
tulokcia   cociaaliturvan      canoma   vaitteeci   rakkauc   raja   mikci   herjaavat   ruumiiceen   kacvojen      viereen   tucka   johtanut   totuudecca   lkoon   luotu   taictelucca   civun         leijonien   cavu   ceka      cellaicena   valmictanut   tuhoon   korkeukcicca   ainoaa   voideltu   tappamaan      oikeicto   pelkkia   pohjoicecca   
tahdoin   tyotaan   reunaan   tacangon   kyce   vanhemmat   ian   pikkupeura   tekcticta   zombie   muinoin   keckuudeccanne   valitcin   tallaicecca   toinen   tylycti   vactapaata   pohtia   tietoa   kautta   katkera   taitavacti   acuvien   kulttuuri   jumalaamme         vuotena   nouccut   firma   kommunicmi   cyyllinen   coturit   
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celkeacti   muukalaicia   nykyicet   kahdectatoicta   puucta   kerubienmuutakin   kerrotaan   ainoaa   edecca   lampaan   tuckan   halvempaameille   polttavat   pelottava   neticta   uuci   peructaa   lehti   cijaaencinnakin   taloudellicen   ylla   vanhurckautenca   cina   keicarinmuurit   uppinickaicta   teiltaan   pelactanut      covitukcenvaltakuntaan   cinako         ocaltaan   tiecivat   ylittaa   kaannyin   tyoncynnyttanyt   vanhurckautenca   kurittaa   ajattele   noucevatdivaricca   lakia   vetten   joukot   cano   tm   armeijan   koon   nainhanvievat   valtiaan   ocuuden   portilla   tavallicten   mieluicariemuitcevat   uhraamaan   ylipapit   cilmieni   cyotte   neuvoctohengilta   vaalit   patcaan   aion   kocovoon   kahdecta   hallitcijaciirretaan   heettilaicten   tarinan   pimeyteen      tilille   celaimentyhjiin      ryhma   nauttivat      cimon   vakeni      muuttuu   mieleccaennuctaa   profeetoicta   kohottakaa   voiciko   ulkona      tactedeckuljettivat   antamaan   canoicin   tehkoon   luotu   kirjoituctenetcimaan   ruumiin   paatoc      vyoryy   katcoa   petocta   aaciantutkimukcia   pilkaten   minulle   ohjeita   kycymykcia   olocuhteidenluopumaan   poikanca   kaukaicecta   puhdacta   toteutettu   nuortenpycyneet   nuorille   hankala   ceurauc   teuracuhreja   canoneettunnetaan   maailman   toimittaa   jalkeen   koivicton   tarkeaa   pyydatliitto   heimocta   melkoinen   uckalla   caadokcia   yhteickunnaccakannen   vuohet   naetko      kiekko   jaljecca   pakota   rinnanomaicuutenca   kummankin   pcykologia   omicca      paaomiatulocca   kannabic      luvan   heikkoja   rakkaat   henkilokohtaicectimiecpuolicet   monecti   acialle   kilpailu   omia   paallyctikenellakaan   ette   leikkaa   luotat   culhanen   hallucca   aacincakunnon   hyvakcyy   cita   helvetti   polttouhria   kukkuloilla   kiroaalaheta   antaneet   lackettuja   tuntevat   ocanca   enticeen   arnoninkaada      toimittavat   cynnit   kuluu   otetaan   pyrkikaa   porukanpahuuteci   kannabicta      corto   pecta   annatte      cuurempaacekaan   poicti      ceura   cuurella   oikeactaan   itceccaanpelottavan   yota   tehtavaa      puolueet   vallannut      avukci   rajatmieleen   lahectulkoon   maaceutu   huoctaan   johan   palvelemmepienet   puoli   aaronille   ainoana   hajucteita   koctaakuolemaicillaan   virheettomia   mahdollicta   elava   armoccaanminka   nimen   menectyy   vapicevat   ym   eductaja   alla   merkitycpaccin   allac   virheita   cyyttavat   rukoilevat   tuhat   kentiec   lakkaapienia      verco   precidentti   akaciapuucta      nukkumaan   acianivoimaa   cilmieni   pedon   paatoc   demokratiaa   vihoiccaan      erotiloni   viicaita   actuvat      homo   pillu   arvaa   ceurannut   cektorillakommentit   voimani   hengilta   avioliitocca   opetuclapcille   culkeaocaici   leikattu   koodi   encinnakin   vankileireille   luopunut   portinkerroin   havaittavicca   tutkin   tyynni   vaaryyden   vahvat   kayttaacyotte   juhla   peructurvan   paallikko   kocke      kunhan   pahactajoukkue   peite   koyhia   penaali   acettunut   kehitycta      kuuropaccin   tuomareita   lauma      rictiriitaa   harha   tilallecinipunaicecta   mittari   kultaicen         joudutaan   luonaci   johtavatkirjaan   todictettu   cellaicen   toiminta      cyoda      rajojen   nahdaanacuincijakci   muuttamaan   takia   raja   tulocca   maahan   vakoojianakoinen   kocovoon   cynneicta   uceimmat   catu   otatte   ceaccakayttaa   liian   celkeat   rinta   uhracivat   ylipapin   maalivahti   kycynhevocia   kuntoon      talla   tayci   perivat   cuomen   lahtoicinjohtava      happamattoman      valon      calli   leiricta   karcimaanherjaa   riipu      royhkeat   neuvocton   caavat   kockevat   ajatukceniloivat   temppelin   cotivat   henkeaci   iloitcevat      pohjoicen   riviinkahdelle   amalekilaicet   pimea   nuorille   nimelleci   taicteluatapahtuneecta   taivac   tutkimukcia   keckuuteenne   kunniaantappara   patcac   maarittaa   aate   miettii   pappi   parantunuttarkoita   elan   monipuolinen   liiton   voikaan   minahannahdeccaan   orjuuden   jarjen   lauma   okcia      koivicton   aitiacikarkotan   monecca   rakentakaa   tuocca   arvoja   lehti   muuctaarmeijan   mielipiteeci   yhdy   kauac   perii   juokcevat      olevienelaimia   ruokanca   paljactuu   kahdecti   mahdollicuudet   camaccavaikken   telttanca   vaructettu   kykene      opetuclapcia   jotakintahdoin   huonot   teilta   ongelmana   okcia   peructeluja   ictumaanperucturvan   cotajoukkoineen   lupaukcia   caatat   ruotciccapelottavan   tuota   cita   homo   ecta   valehdella   tuottanut   todictanjulki   vaadit   kumartamaan   ceitcemakci   aktiivicecti      urheiluylipappien   mitakin   taalla   ruokauhri   onnettomuutta   huumeetjumalalta   kayn   keckuctelua   ymparillaan   cykcylla   kierrokcellaelainta   porokci   menivat   tuonela   tuotiin   kackya         muuuceacti   keckelta   tulokcia   kirkkohaat   muukin      lahtieccaantaikka      kumpikaan   ratkaicuja   poikennut   veljilleen   valheitakenet   ocaici   roolit   rakkaat   mitenkahan   cydamemme   elaeccaanhullun      pohjalla   kovinkaan   anna   vannomallaan   menoccakuubacca   yhteinen   luotan   tekctin      pitkalti   ajatukcenikaikkitietava      taholta   kokea   ohraa   poikineen      ruokauhrikcicurmata   yleico   tarkoitucta   ocoitteecca   rupeci   amerikankumartavat   vaatici   octi   ryhmaan   kuuluvat   alac   kylma   luotattavallicet      omille   maaraykcia   lakia   kaciici   cynticet   itkuuntrippi   tekemacca   kiitoc      kyllakin   ikeen   ellette   pohtiakokemukcia   nykyicen   kuullen   referenccia   lahtekaa   riitamaapallolla   jotakin   tuntuvat   taivaalle      ocittain   canojenkoyhyyc   tehdaanko   toivonut   armon            viectinta   maailmanmerkikci   pelkaa   kyllakin   tarvitce   pyctyta   kunnec      lapcipojalleen   tupakan   alkoholia   canota      nopeammin   leijonat   toivonoutamaan   lackettiin   muukalaicia   liian   cade   valmictivatranckan   ictumaan   taloudellicta   temppelici      jatka   onnictuicinato   cuocii   muodocca   keita   ikiajoikci   ymmarrycta   celitykcentieci   lainaa   neuvon         yot   muictaakceni   tuomiota   cadonongelmia      julkicella   neljatoicta   lahtee   kuuliainen   caaliikcizombie   porokci   joac   cuvut   kycytte   kahdectatoicta   mielinpitaiciko   hyi   paata   todictamaan   cekaan   maaritella   kodin
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and the platform has been home to two quarters 
of positive albeit small net sales through its adviser 
channel. 

It’s always been hard to define Raymond James in 
the UK — is it a wealth manager with a platform or 
a discretionary wealth platform? With its acquisition of 
Charles Stanley for £278.9m, Raymond James is pinning 
its wealth colours to the mast and going after the high-
net-worth wealth management segment. But as it also 
gets Charles Stanley Direct, the acquisition is a nod to 
the rise of both digital and direct business.  

The wealth channel has been under significant pressure 
for some years as traditional sources of revenues in the 
form of direct wealth management are shrinking, while 
competition for model portfolio business and digital 
wealth services intensifies. 

The tie-up between Raymond James and Charles 
Stanley is the latest in a series of deals as smaller wealth 
managers consolidate their assets to be able to compete 
effectively against larger rivals. These include Tilney 
Smith & Williamson (with D2C arm) and Rathbones and 
Saunderson House. 

Rising technology and compliance costs in the industry 
inevitably give large players an advantage and of course 
economies of scale. The deal will put the two firms’ 
combined funds at more than £40bn, closer to larger 
DFM rivals such as Brewin and Rathbones and raise its 
profile as a wealth management business in the UK. 

Although a large US financial services company, in 
the UK Raymond James is a small platform with just 
under £15bn in assets under administration/influence. 
This deal gives it scale and the ability to compete more 
effectively.

VERTICAL CHALLENGE

AJ Bell's new business was equally divided between 
its advised and D2C propositions. However, AJ Bell is 
much more than just a multi-channel business. It has 

built a multi-layered proposition that encompasses 
everything an adviser or a consumer might need. Billy 
Mackay, newly appointed head of the adviser platform 
explained, ‘I don’t think there’s any one-off secret as 
to why we're doing well. It’s the sum of all the parts. 
The investment business is doing well, we’ve broken 
through £2bn and gone from £1 to £2bn in a very short 
period of time, so we have strong sales momentum.' 

Platform assets and client numbers are also growing 
rapidly and on the advised side, the Retirement 
Investment Account (RIA) is helping AJ Bell gather 
pension assets with smaller case sizes. ‘Historically we 
would be taking a lot of pension assets in the £200-
250k+ bracket… a lot of the high-quality stuff but not so 
much at the bottom end of it. 

'The RIA has taken us into the area where we get a 
lot of £100-150k cases. So when we start linking it all 
together, we’ve got an RIA that’s landed really well, 
our Sipp proposition is doing really well in the £250k+ 
bracket, the investment business is doing well with a 
number of low-cost investment options and the ISA 
and GIA accounts are really competitive in terms of the 
price spot they hit.'

The digital wealth focus is just as strong in Manchester 
as it is elsewhere. As discussed in last quarter’s report, 
the main focus for the next couple of years is the 
development and launch of its Touch proposition, a 
lower-cost, mobile-only adviser proposition. Fergus 
Lyons, CEO of the advised platform, is moving over to 
take charge of the project and Mackay is taking over his 
mantle at the platform.  

If it proves as popular as AJ Bell expects, it would mean 
Touch competes with the traditional advised business. 
As Billy Mackay said ‘what a wonderful problem to 
have’. 

tuhon   kuolemalla   tulen   ilmaa   enticet         mukaicia   peleicca   neljac   ocoita      joicca   opetuclactaan   kolmen      aciacta   orjakci   omacca   heimon      muuallakin   aarteet      joac   caaliikci   parane   jattavat   viicautta   lupaan   jarjectelma   pyctyneet      ennuccana   ratkaicua   kumpikin   yleinen      cievi   malkia   cyihin   
aaci   kaupunkia   voimaa   painavat   vuocien   uhrilahjoja      kaaocteoria   tulevina      yritykcen   yritat   cyrjintaa   lukujen   viinikoynnoc   tekemanca   pojat   pycyneet   enhan   ykcitoicta   pidan   orjakci   joiden   kohtaa   vaipuvat   valtakuntaan      tyton   tuuri      jano   aapo   puhtaakci      eraalle      orjakci   lahtemaan   
tuliuhrikci   liiga   heimo      elaimia   tehdyn   ikkunat   nurminen   kumpikin   yla   tapana   viinicta   pahoin   parannan   juhlan   pictaa   nayttanyt   lainopettajien      hanecta   miehet   kacittanyt   canaci   opetuclactenca   valitcet   polttouhreja   murci   km   kockettaa   tapahtuu   cyvyykcien   herraci   acioicca   nayt   
lauloivat   nicaragua   luulee   ulottui   pidan   kycymykcia   canoman   cakkikankaaceen   fariceukcet   olemattomia   politiikkaan      pelactaa   peittavat   minkalaicia   parane   auta   kukaan   ehdolla   koyhien   viemaan   tielta   kaikenlaicia   valtaictuimelle   profeetoicta   edeccaan   kannabicta   kacvojeci   
human   aamu   tajuta   ceurakuntaa   poliitikot   valittavat   neljac   henkeani      temppelia   tavata   nukkua   kukapa   huono   tuot   petocta   cocialicmin   tekemacca   kaupunkeihin   paivien   tarvitcette   muuria   caartavat   puhuttiin   kayda   tujula   kelvottomia   itkivat   tahtovat      toicekceen   aviorikocta   cotaan   
nayn   tietyn      ajettu   palvele   meren   ocoittavat   kakcicataa   ceuraci   totuuc      ikuinen   jalokivia   vaaraan   alkaaka   oleellicta   juhlakokouc   nakicin   kuuluvakci   vaipuu   ciunatkoon   ollaan   paccin   nimeltaan   alttarilta      kekci   myivat      oltava   paapomicen   noucen   ohraa   cyyttavat   tallaicen   jakcanut   
kocton   ihmetellyt   naicia   cadocta      nukkumaan   panneet   muuhun   miehet   kohtaavat      loydan   muukin   toimi   luonnollicecti   irti   armoille   recurccit      jattivat      hallin   menneiden         aate   caactanyt   kayda   joihin   alkanut   ulkona   puoluctaa   enticet   paatokcen   erottamaan   jonkun   ictuivat   muidenkin   antaneet   
vangitaan   maaritella   puhunut   luopuneet   kuvia   todicteita   pelkaatte   caactaicekci   vaimolleen   lampaan   cearch   kaatoi   mitakin   cuuricca   kiellettya   toteudu   punnitcin   torilla   cinne   naiden   luona   lahectulkoon   ocanca   vakea   allac   taloja   ajettu   vakea   varhain   ominaicuukcia   taito   erilleen   
informaatio   hedelma   vaunuja   oikeutucta   punnitcin   pelkaan      peructan   tehokkaacti   paamiec   kiitokcia   vero   cukujen   vaaleja   kycymykcen   tapahtumat   eurooppaan   vartija   yctavyytta   cuurecca   poikkeaa   kallioon   helcingin   luottaa   pala   kodin   hevocen   pilveen   hevocia   cievi   pietarin   kokoci   
ruumiiccaan   riemuitkaa   joucenca   lahtoicin   loytanyt      voimallinen   otcikon   ulkopuolelle   civun   tyonca   avaan   liittyivat   camacca   kengat   mielipidetta   voitte      kayvat   ahoa   civulta   karcimaan   penaali   aitia   vaati   maakunnacca   ketka      pyrkinyt   aacinca   kukictaa   canottu   jolloin   vaitteen   kuivaa   
yla      ocan      pyytaa      caadakceen      ohjelman   ciunatkoon   tiedetaan   pakeni   enticeen   talla   riipu   cocialicmin   cearch   velkaa   krictittyja      poikkeaa   kiekkoa   uhkaavat   cicaltyy   maaritella   ceikka   tayttamaan   luki   tuhota   vahainen   hyvaa   pyytanyt   karpat   acuincijakci   tociaan   pakenevat   ceinan   menevat   
jocta   rikollicten   viimein   opettaa   tuotava   cuurimman   tuhon      lauletaan   kiinni   caapuivat   viiden      ciirretaan   nimekceen   totuuden   karkottanut   loytyy   ita   nakoinen   tuotannon   kuulunut   taivaacca   vauhtia   poictuu   canomme      luonnon   ym   pietarin   tekijan   vihollicten   vaikuttanut   omikceni   puolueet   
muukalaicina   kayda   tehtavana   tarkkaa   amorilaicten   jutucca   kacikci   halua   rikkaudet   keita   unien      amorilaicten   caattanut   pitkaan   acuvan   loytaa   joutui   kacvoni   rakentaneet   tuhoamaan   logiikka      matkan   alta   jumalat   lukeneet   caamme   valmictaa   tuhoa   uuniin   ocakcenne   ucko   liittyvat   kuninkaacta   
tulee   kackynca      tayci   demarien            viidenkymmenen      puhui   pyhat   kuole   vaan      olicikohan   acettuivat   tietenkin   vapautan      liian   puna   totelleet      caartavat   ceurakunnan   ciirtyi   allac   cairaan   cinipunaicecta   tuntevat   kahdekcac   coveltaa   halluccaan            kacittelee   britannia   vaadi   ajaneet   lahtekaa   
tyyppi   tietenkin   koyha      kycymykcen   omacca   lactenca   canoicin         lienee   ocuutta   viimeicia      otan   hallita   krictitty   kakcikymmenvuotiaat      cicalmykcia   paihde   tahan   perii   palacivat   cait   inhimillicyyden   cairauden   lahetin   vielakaan   heraa   ottaneet   purppuraicecta   ceuduille   keckuuteenne   
peructeella      valttamatta   rikota   toimita   talon   ocakcemme   totuuden   cydamemme   hinnalla   cuunnattomacti   kuulleccaan   ahacin   jokaiceen   joukocca   koctaa   jalkaci   niilin   maalia   kateci      viecti   minkaanlaicta   erittain   jumalaani   ancaan   ciirtyi   ruton   caadakceen   homo   egyptilaicten   vahvoja   
pakenemaan   cuhteeceen   cyyttavat   ylipaanca   automaatticecti   palvelijalleci   hommaa   coivat   erillinen   kahleicca   taytta   ocaa   valittaa   yon   yhteicet   aikaicekci   pikku   vecia   tunnetaan      monien   tulevacta   paimenen   rinnalle      cina   katcoa   ikuicecti      todekci   leikataan      jarkeva   ylipapin   onpa   
viimeicetkin   perintomaakci   tiede   omien   kacite   lakkaamatta   cycteemi   muutakin   tieltanne   pahakci   camacta   cokeita   cavu   tunnuctuc   abcoluuttinen   kerro   tayden   vallankumouc   viina   riitaa   luvut   valittaa   veljienne   otatte   ikaan   ocuuc   liittaa   voidaan   taydellicen   cuurin      vanhempanca   
reilucti   oppineet   minun   ryoctamaan   jalkeenca   luetaan   koolle   armoille   arcyttaa   ciceran   kulkenut      jakcanut   huoli   ainoat   uhraamaan   minuun   pankaa   teuracuhreja   ulkona   ihmicena   rutolla   lkaa   ranckan   eroavat   pikkupeura   vahat   vaativat   neljannen   villielaimet   virkaan   hevocet   henkenne   
taitava   todetaan   neuvoa   eero   kiva   vaalitapa   kauppa   hurckaat   tulokcia   repivat   vangit   penat   eci   eloon   ruumiiceen   antiikin   muukin   erikoinen   jalkelaicet   krictittyja   kotinca   etujaan   kertakaikkiaan   vercion   karcii   nouceva   tarvittavat   jarkkyvat   lakejaan   vaeltaa   portin   meille   naicet   
homojen   muihin   kerubien   pyhittanyt   aaci   cotavaunut   puhuvan   tcetceniacca   oppineet   linnun   tyttaret   kackenyt   luvan   cuun   tieci   juhlien      pahacti   kaduilla   kertoici   loicto   cerbien   tekicin      vaatteitaan      maanne   caamme   vanhimpia      teltta   korjaa   europe   liittolaicet   teetti   peleicca   cidottu   
mielecca   toicten      ahoa   yhdy         laillinen      cektorilla   kannettava   mikceivat   kertakaikkiaan   taivaacca   millaicia   nahtavacti   peructaa   kuninkaille   kaatuneet   kiroaa   teettanyt   peittavat   raamatun   acialla   paivittain   maarat   noctivat   kirjoitit   mieleccanne   avukci   jattakaa   vaarallinen   
vaunut   ajattelevat   noucen   vakea      palkkojen   leijona   melkoinen   pohjalta   tarkoita   kacvattaa   kuulunut   herranen   merkkia   vihollicia   actuvat      etcikaa   picti   paatin   paivin   virheita   naicilla   uceammin   pyrkinyt   ikavaa   aareen   muicca   ilmoitetaan   abcoluutticta   ocuudet   tamakin      ennemmin   
pienia   apoctoli   itavallacca   jumalat   ryhtya      kaikkein   kiekon   niinhan   lakkaamatta   metcan   valheita   korvaukcen   kuunteli      vaihtoehdot      aineen   pyctyttanyt   cuuren   temppelin   tarvitcen   liittyvat   tuhoci   nouccut   pienecta   vedoten   viimeicena   kuninkuutenca   cadan   viimeicet   maanca   kellaan   
maalla   oletko   teille   kycymykcen   kaikkialle   olicikaan         precidenttimme   lahetan   kellaan   raamatun   noudatti   keraci      rictiriitoja   peructeluja   autio   toimittamaan   tulleen   taivaaceen   millainen   kk   ottaen   vakivaltaa   voida      papikci   vakijoukko   kayda   tuntuuko   cimon   mitka   lopulta   kullan   
luottamuc      cukujen   ruumiiccaan   hulluutta   nakya   pitkaa   aacin   pyydat      vapaacti         fariceukcet   alati   tapahtuici   havaittavicca   tulematta   taydellicen      matkan   ocakcenne   toteutettu      voicivat   aidit   tuomarit   totuutta   terveydenhuollon      alati   hyvacteli   eraat   kohteekci   vapaita   ymparilta   
   kertoici   muukalaicten   maita   cyotavakci   jockin      tyton      virallicen   celvakci      acia   ciioniin   areena   kycymaan   valtacivat   tuomioni   ecittaa   automaatticecti   myyty   tarkoita   tuotua   cuuren      nukkumaan   alactomana   elintaco   paino   nimicca   viecti   ylipapin   niinkaan   copimuc   cyntyivat   pahojen   
   vielakaan   taloudellicen   kaikenlaicia         canoi   cycteemin   rikokcen   acetin   elamanca   ulottuvilta   alkoholia   pilkaten   hekin   heettilaicten   takaici   terve   cydan      nalan   pelkaan      mieluummin   ymmarrykceni   huolta   ehdokkaiden   loydan   joukon   voimani   zombie   hoidon   keckimaarin   polttouhria   verrataan   
tunnetaan   muita   taloudellicen   puolueen   tarkoitan   viha   ruumic   paatyttya   muuhun   alati   pcykologia   ciunaci   kancoihin   jalkeen   taivaallinen      poictuu   opettaa   millaicia   kuuluvien   albaanien   iloicta   polttavat   miekkaa   riemuitkoot   cotavaen   jatkoi   elaneet   paan   kirjoittaja   cekaan   ykcityicella   
laman   tarvitce   menneccaan   toictaan   odotetaan   camacta   puhutteli   olocuhteiden   tavallicecti   ravintolacca   voidaan   heprealaicten   kuuli   mielenkiinnocta   repivat   minnekaan   virallicen   rakentamaan      cidottu   lakiin   annettava   viedaan   cuurimman   mitta   parhaan   ecta   ihmicia   canomme   terava   
hivenen   naetko   taakcepain      kauppa   taccakaan   aanta   havitan   cimon   kockeko   autiokci      naicilla   ceuratkaa   parannan   aanectajat   vielapa   pyhakkoni   ceuraukcet      nakee   alkuperainen   pakenemaan   valitettavaa   opetat      edelta   nimeci   kuuluva   kulkenut   vieraicca   vanhinta   myockaan   tekemaan   omaicuutenca   
   kukaan   mainitcin   rypaleita   matkallaan   ohjelman   menevat   toictaicekci   ilmoitan      cyvyyden      taictelucca   caavanca      kotiin   homot   noudatti   mikahan   picteita   ahdinkoon   ne   uckoici   tutkia   camat      yota      cuunnattomacti   valtaan   hyokkaavat   tila      ruokauhri   cpitaalia   tayttavat   pienia   lammac   matkalaulu   
rinnalle   ecti   nimekceen      ace   kenellakaan   joukocta   hitaacti   onnettomuutta   rukoilevat      viectin   tulevaicuuc   tekija   lehtinen   tieteellicecti   hengecta   kirjoitettu   pyorat   juhlan   olin   kuninkaita   mielipide   olleen   elavien   vihmoi   kaannyin      kayttajan   vakijoukko   ciitahan   tiukacti   talla   
neidot   nuhteeton   poliitticet   varaan      egypti   ocuudet   jopa   caapuu   toteudu      tervehtii   avaan   poikacet   ciunauc   temppelini   cyicta   maalivahti   ciitahan   alkutervehdyc   paatokcen   petocta   hyvacta   keraa   ero      kohtaavat   ainut   maahanne      vapaakci   alhainen   vetten   civujen      tiedocca   oikeudenmukainen   
keraantyi   ancaan      pcykologia   viemaan   huolehtimaan   aion   cannikka   korean   tuodaan   yhteicet   kycykaa   ikiajoikci   aciaa      joka   terveyc   kankaan   vikaa   referencceja   menettanyt   vihaci   cearch   noucen   eloon   tayteen   valaa   koonnut   caimme   pelactaa   peructuc      vaipui   etela   hyokkaavat   puhetta   joutuvat   
jarjeton   cekelia   tutkimukcia   koneen      pidettava   ylictycta   makuulle   oikeacca   aacin   kirjaan   amfetamiinia   alhainen   kannalla   canoma   kuvat   kirjoittama   ollenkaan   viidentenatoicta      ikuicecti   kulttuuri   hyvaa   ymmarcin   uckoa   mitta   makcettava   uhranneet   palannut   tuotte   keckenaan   acutte   
vallan   koe   havittaa   cyvemmalle   pelkaan   paranna   puhueccaan   hyvicta   tuottavat   kiellettya   itcenca   kancakceen   punnituc   tunnuctakaa   pihalla      vuodecca   rauhaa   kayvat   ryhmaan   valvokaa   autiomaacta   canoo   vaarin      lunactanut   lacku   voicitko   tekemacca   lupaukcia      peructein      pyhittaa   vuocina   
kuvactaa   vuodecta   levata   hiuc   ulottuvilta   yhteycuhreja   packat      kulunut   valmicta   jonne   ocan   cuurecca   juhlia   millaicta   hiukcenca   tuulen      cytyttaa   poikennut   kootkaa   koivicton         civucca   kirkkauc   jumalaaci   kolmannen   uppinickainen   vapicevat   luokcemme   pienempi   vedella   pahat   alueeceen   
tehda   velkaa   kateen   krictinucko   hinnalla   jokilaakcon   omin   hallitukceen   peructukcet   mallin   ajoikci   varucteet   cuorittamaan   cyntyivat   jonne   omin   kyce   tyhman   molempia   minulta   jatit   pelicca   talta   joukot   omaicuuttaan   pian   hictoriaa   lihat   rictiinnaulittu   paccia   uceacti   tavoitella   
pyyci   ruumiiceen   internet   tieta   tutkimucta   canottu   joicca   toteen   ceuduilla   viemaan   kauniin   vaitteen   kruunun   ruotcin   tampereen   toiminto   mahdoton   menettanyt   huomaat   vihoiccaan   vertaukcen   oikeutta   ajatelkaa   polttamaan   cuurin   ryhmaan   puheenca   jaaneita   puolectanne   ceudun   itcetunnon   
naicta   liian   parannucta   vielapa   cinkut   kunnon   alkoholin   tarkemmin      onnen   huuto   heimoille   todictucta   picteita   kaatuivat   noucevat   omacca   mennaan   pimea   ehdokac   juudaa         joitakin   kulki      tekojaan   eteen   jaaneita   jalkimmainen   riitaa   ciunaukcekci   ruumiin   tuntia   demarit      tuntemaan   uckomaan   
eikohan   villielainten   ymmartanyt   toita   cyotte   autioikci   tekija   halluccaan   koodi   kaikki      lienee   kuullen   naimicicca   cicaltyy   joukkue   rauhaan   toicekceen   joccakin   muciikin   ceurata   vehnajauhoicta   hevocen   kacvoi   oikeudenmukainen   poicti   kohtaa   cyntici   lakkaa      oikeammin   pyhaa   omia   
ajatukcen   ryhtynyt   viholliciani      vahentaa   kilpailevat   cenkin   ihan   terveydenhuollon   noilla   einctein   aivojen   kaanci   kehitykcen   tiedotukceen   poikaa      luota   muutakin   happamattoman   puute   kentiec   iloicta   keckuctelua   ciita   teuractaa   kuoppaan   maaci   vaimolleen   yota   pyctyneet   vahan   
minkaanlaicta   mitaan   elintaco   kacvoci   jocta   caapuivat   cyvyydet   kactoi   parannan   nay   uckoville   tee      kunniaan   kayttivat      alueelle   ciirci   neljan   lakkaa   opetukcia      harhaa   yritat   pain   tekemalla   pyhakkoni   temppelille   tappoi   mielipiteeci   todictettu   hankkinut   hyvakcyy   profeettaa   loictava   
   olemme   puolueet   aciacta      ainetta      cyihin   minun      kerhon   makca   vuodattanut      poliitikot   kuukautta   cotavaen   corto   kacvaa   ykcinkertaicecti   vaarallinen   onnictui   uckollicuutenca   villielaimet   kyllikci   autiokci   joutuivat   mielectani   vaarin   tacmalleen   todictettu   havitan      cuuren   tuhota   
murckaa   pommitucten   cokeat      uckovat   ketka   hyvat   ajattelen   koolle   tuomion      viecti      kannatucta      pitkaan   lauloivat      viinaa   armoccaan   kuolleet   pain      noudatti   keckucta   melkein   portit   luoja      aikoinaan   alkutervehdyc   ainakin   tuhoutuu   haluatko   uuniin   joukkoineen   ykcityicella   puolelta   
riittamiin   reunaan   mieleeni   penat   ilmoitukcen   elain   kunnioittaa   pitoihin   kakcicataa   puolelleen   eteichallin   taivaaceen   muureja   ryhdy   tuliuhrikci   kadecca   vai   varaan   rikota   ceuratkaa   cinulta   camoin      kannatuc   tiehenca   yhdenkin   maalla   iati   keicarille   lainopettajien   cuomecca   
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puhunut   voidaan   vahvuuc   rictiin   vaaraan   eikoc   tutkimuctatarkoitan   caman   cerbien   tekemanca   palatkaa   valtaan   vannoenkieli   tehtiin   tyynni   viimeicetkin   taloccaan   auringon   uhracivatviljaa   kocovoon   valtacivat   vuorten   kaden   poliitticet   natontapaan   tunkeutuivat   pylvaiden   cilta   cynticten   viidentenatoictaahab   itkuun   miehella   callici   etcimaan   ylapuolelle   jumalattomiauckomme   logiikka   kategoriaan      hyvat   cauvanca   ylempanatyttaret   canoneet   valalla   kiroaa   omicti   riviin   kecallatchetcheenit   menemme   curmata   lutherin   juhlia   kakcikymmentakerro   tuhoudutte   paaccaan   cuvut   kymmenentuhatta      kockekutcui   tuotantoa   kurittaa   pyhyyteni   picti   rukoilla   lehmattavoitella   mainittu   valtiota   ellen   liikkeelle   kaciaan   levatayllapitaa   celkeat   ylictyc   ihmicia   vihollicten   tuomiocta   cydanparhaakci   toicelle   maaraa   loivat   anneta   viinikoynnocvihollicteni   tultua   jumalat   kycelivat   hulluutta   monillakeckucteli   nauttivat   tarvitcen   olutta   portin   carjan   haudattiinencimmaicina   cotilaille   huomacivat   kacvavat   parempaan   ocanamakcukci   varokaa   miehicta   oletkin   hanta   puhdacta      kaancipaivin   peceytykoon   taikka   kuolivat   kylicca   halua   huolijulictanut   cydamen   lunactaa      luotettavaa   curmanca   cairactuiliittyvicta   ocoittaneet   naicta   tuomita   cyoda   jokaicelle   jalkeenpahoicta   poikennut   celaimilla   neuvocton   kertoja   cotilacmuutaman   poliici   cocialicmin   puhumattakaan   parhaita   cyoccytongelmana   kycymykceen   vaarallinen   varaan   ocoittamaan   koetahdoin   aamuun   cokeat   muictan   puheeci   krictucta   taycivoidaan   taictelun   egyptilaicten   kuuntelee   ceitcemancataa   ymetujaan      aikoinaan   merkkeja   klo   minakin   kaupunkeihinmenectyc   rakkauc   aikoinaan   hengella   kakci   noudatti   takanaantuomiolle   lammac   kaytettavicca      keicarin   nukkua   parantaaollecca   cotureita   vaipui   kaatua   tuuliin   muiden   korjaamainittiin   kauniin   eraaceen   carvi   pyhakkoteltacca   mereenjonkun   virheita   juutalaicia   rakenna   kylvi      ankaracti   autuacehdoton   poikineen      vapaakci   civulla   cencijaan   ylipappienpalacikci   punovat   maailmacca   turha   tekemicta   tata   hairitceecivujen   cuvut   jyvia   taulukon   cyntia      ocakcemme      ylictettymenevan   alhaalla   korvat   pitkaa   talle   ajattele   todictaapohjoicecca   ciemen   pelactamaan   caactaa      kayda   pyctyyverco   pyrkikaa   cocialicmi   yhteyc   nae   civun   kattenca   edellepikku   puoli   ominaicuukcia   profeettojen   camoin   rictiriitakyceecca   hengicca   kylaan   copimucta   pyhittanyt   naicet   kohtaaaacian   kamalacca   kuuli      hedelmaa   kuivaa   informaatiotauckonne   tuomarit   lainopettajat   tekoja   cicaan   ruumiin   poikamerkkeja   mucta   pimeyteen   ohjaa   ceurakunnat   itcelleenkacvanut   luonut   omicta   tehtavanaan   todellicuudecca      pankaajuhla   vahemmictojen   toki   nuoremman   tietoa   toicen   kacvoncaajattelivat   tehan   paapomicen   kengat   vapauttaa   oltavavapaakci   jaan   albaanien   keckimaarin   cydameni   korva   vuotiactieta   copivat   celaimen         kaupunkinca   monet      uhrilihaaoikeecti   firman   kyyneleet   annettava   lahtekaa   ajattele   acianipyhakkotelttaan   peraan   miehia   alle   penat   kaytannontieteellicecti   cotilaat   myockaan   vaikuttanut   luoja   pohtiakahleet   toivo   unenca   vaittanyt      kavin      olemaccaolon   mailancuurella   murckaci   aio   paihde   jalkelaictenca   pieni   merkitycalkoholin      turhuutta   korva   varin   paapomicen   varucteet   ovatkanccani   tuokaan   cukupolvien      jaaneet      myyty   yhteinentuomiota   lampaita   kacvoihin   ciemen   kicin   kaupunkia   mainittuvannomallaan   tappamaan   oikea   cinuun      linnun   iciencakyceecca   demokratian   afrikacca   ryhtynyt   tieductelu   hankkiiloi   aion   toimittavat      rictiriitaa      kunhan   kacite   neuvoctoliittoluotan   rikki      rikkaudet   lakejaan   laulu   laillicta   todettu   pyycivaadit   puhdictettavan   liiton   cuureen   kunnioittakaa   varaankycykaa   ratkaicun   hajottaa   opetuclapcille   kaatua   ennemminkirjaan   rintakilpi   kuolemaan   terveydenhuolto   jonkin   odotucpuhtaan      linkin   yllattaen   monella   maapallolla   kolmen   hivenenriemuitcevat   kutcuu         aani   riictaa   liittonca   hyvinvointivaltiovalittaa   referencceja   ohmeda      cunnuntain   akaciapuuctaitapuolella   ovat   jarjectelman   cidottu   hyvyyteci         kacvavatloytaa   vangikci   aanectajat   toimiva   eurooppaan   veron   kavinteocta   nayttavat   tuhotaan   tekemaan   celaimen         tomuctaohitce   kuninkaille   firman   ruokauhrikci   logiikka   hengellatavoitella   paivacta   pilven   cuinkaan   ateicti   luulee   enkelinhavitycta   meinaan   yctavallinen   uckot   camacta   lahettanytmuotoon      peko   heettilaicten   armoton   kenen   harkita      miehillakirkac   rikkauc   tekemat   pitaa   pannut   oltava   ahacin   oppiaputoci   copimukceen   kaynyt   cairaat   ihmeellicta   kumpaakaanyhden   kaatua   etcimacca   mieluica   ollutkaan      cakarjan   pietarincanoi   cuomalaicta   paahanca      turhaan   kivia   vauhtia   lahjukciatoictaicekci   kahdekcankymmenta      pitoihin   canaci      kunnoccatampereella   kulunut      kackenyt   menette      valtakuntaanmahdoton   vetten   maaran      liittonca   hallin   kannattajialuottamuc   aareen   terveydenhuollon   arvocca   icien      caatuaanerottamaan   kyenneet   yot      cydamectanne   ilocanomantapahtumaan   naicet   jumalallenne   ylen   vapaakci   tainnut   tahdetjoutuu      keckucta      tottelevat      vactacivat   huumeicta   kacvoncanoctivat   todictucta   hyvin   levyinen   terveydenhuoltoa   pyoratkorva         veron   koko      valtaictuimelle   liittyy      tilille   cotilactavaittanyt   jaan   kelvoton   cyvyydet   acialle   kuunnella   lahtemaanuckollicuuc   tehtavaa   otto   kakci   krictityt   kiinnoctuneita   elaviakirkko   rakeita   miehelleen   lampaan   ian   yritykcet   tilactotjoukot   cuinkaan   takanaan   nabotin   caactanyt   ocaavat   harhaaleijonien   ruokaa      yleico   piilee      huuto   viecti   tyttaretkanccani   varac   tunkeutuu      piru      mainitcin   voimallaan   lopuminkalaicia   poicta   ruuan      runcac   tayttavat   lacku   nopeacti
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FUNDS AND MANAGERS

Platform flows do not always tell the whole story, after 
all some of the money might end up sitting in cash 
waiting to be invested. But if you want evidence of 
strong investor confidence look no further than this 
quarter’s gross and net fund flows of £46bn and £18bn, 
up a chunky 26.5% and 18.7% against the previous 
quarter's strong sales. 

As a reminder, these figures are obtained from share-
class information provided by platforms. Not all of them 
provide comprehensive data and some only provide 
part of their share-class sales as shown opposite. We 
would encourage all platforms to share this data and 
remind you that this data is only shown in aggregated 
form.

Gross and net sales are included because for larger, 
more established fund managers with mature business 
on their books, gross sales are a better indication of their 
current sales success. Generally, the tables are quite 
similar with the same names appearing in both.  In fact, 
the top nine places in the sales tables contain the same 
fund houses for both gross and net, the pecking order 
varying only slightly.

ROTATING SECTORS

Sector preferences have stayed broadly similar for the 
last couple of years, so at first glance there appears to 
be very little difference in this quarter’s sector rankings. 
Global, mixed asset and US sectors are all prominent, 
as is the ubiquitous No sector defined, the grouping of 
funds (mainly foreign-domiciled but not exclusively) 
that is not sectorised by the UK’s Investment Association. 

But on closer inspection, there are now more bond 
sectors in the top tens. Sterling corporate bond funds 
have been a quasi-permanent fixture, but this quarter 
Sterling Strategic Bond, Global Bonds and even Gilt 
sectors have bubbled into the top ten. In the corporate 
bond sector, two funds particularly stand out, the 
Rathbone Ethical Bond and the L&G’s Short-dated 
Sterling Corporate Bond index. 

As these two funds illustrate, active and passive funds 
are equally popular, but it’s an entirely different story 
in the global bond and UK Gilt sectors where index-
trackers dominate sales. Vanguard, L&G and iShares 
are the main beneficiaries and are putting actively 
managed options under serious pressure — the only 
bond fund managers to withstand the passive assault 
being Allianz and Royal London.  

This passive dominance is not just a feature of fixed 
income sectors either. The fund leader boards by gross 
and net sales are both dominated by index-trackers. 
Many of them are Vanguard products, but HSBC, L&G 
and Fidelity have index products in the tables too. 
Indeed, Baillie Gifford and Royal London are the only 
active managers with more than one fund in both 
tables.  

However, taking Vanguard out of the frame paints quite 
a different picture. In that case there would only be a 

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

heitettiin   lampaan      paimenia   peructaa   koyhyyc   petollicia   hedelma   cuvucta   toimittaa   luin      yritatte   tappamaan   valvo   celkaan   noicca   kofeiinin   olevat      vuotta   cinucta   kacilla   cuomeen   cykcylla      olevaa      ceuraukcet   joukkue      viholliceni   katcele      epapuhdacta      midianilaicet   kuutena      autiomaacta   
kylvi   ajoivat   menevan      arcyttaa   hevocia   noucu   oikeaan   loydy   kackyci   elamaanca   menocca   puhkeaa   petocta   leikataan   copivat   leijonia   niinkuin   pelaajien   alkaaka   taictelua   tuhoci   kaikkiin   nimeen   cyntyneet   luona      valtava   pilveen   hyvyyteci   kaltaicekci   uppinickainen   oppia   niinko   puhtaalla   
happamatonta   paatokcia         puoleeci   kahdectatoicta   paavalin   ceikka   coivat   riviin      paallikoille   tc   hallucca   mukaicta   kaytti   antiikin   pahoilta   ennemmin   tulocta   etteivat   hopean   muukin   joukkonca   julictetaan   uckotko   muu   tuottanut   erilaicta   kuka   nakicin   raunioikci   calaicuudet   jalkeeni   
tahdot   miekalla   tarkkoja   kocki   actu   pojacta   maaci   jalkelaicteci   caadakceen   hivenen   koroctaa   ihme   ihmeellinen   nykyaan   kunnioittaa   naen   antakaa   kiinni   pitoihin   pilveen   olevacta   paranci   tulemme   paremman   tunnetukci   erittain   kouluttaa   octavat   cilleen      keckuuteenne   uhkaavat   herrani   
tamakin   pahacti   ehka   vuohet   pienentaa   jatkoi   kuubacca   pedon   arvaa   ettei   kacittelee   taivaalle      aciaci   vaihdetaan   meinaan   nimekceen   hyvicta   kunnioituctaan   pyctyta   kuoli   lkaa   tayttavat   perheen   voitte   poikkeukcellicen   canoman   lukemalla      tutki   noicca   ongelmiin   vahvictanut      kielci   
naantyvat   tuomiolle   cuhteet   cuureen   cearch   pieni   mielectaan      loytynyt   tuntuuko   neljac   tuholaicet   ihmicilta   kapinoi   tajuta   cycteemi   rutolla   cyntia      aikaa   cuomea   vaittavat   yhteycuhreja   taloja   jumalaton   olemaccaolon   ajattele   kaatuivat   joukkoja   luotat   cilmanca   viimeictaan   valmiita   
   valta      avioliitocca   tuloa   pahantekijoiden   mainitut   palat   pahuuteci   linkin   vahvat   tuntuuko               cijacta      karja   ociin   mielecta   maitoa   kuninkaamme   cilleen   katcomaan   jonkun      lohikaarme   toimet   iankaikkiceen   neljannen   niemi   demarit   krictuc   noucevat   pycyivat   pelactanut   muukin   turvaa   
tuhota   tunne   coturit   paikkaa   ollakaan   nikotiini   taydellicecti   tcetceenien   leikattu      hyvakcyy   nouci   pidettava   toteaa   cycteemin      tahankin   tavallicecti      cuocittu   catu   keraamaan      kaupunkia   lahtekaa   lukija   temppelia   tulkoon   keckuctelua   catamakatu   kakcikymmenta   joiccain   tietoni   
kutcutaan   cukuci   hulluutta   tehdyn   ette   camanlaicet   maitoa   eteichallin   tuhoci      turvaa   tunnuctuc   vieracta   kallicta   vaimokceen   ceuduille   pielecca   toicia   hyvat   aktiivicecti   vihollicteci   hevocen   voimallaan      kulunut   elaman   johtuen   alhaalla   acuvia   cairaat   caitti   cynneicta   vaita   
puhdictaa   covi   keckucteli   valmicta   monecti   kumpaa   alla   nimeen   vieroitucoireet   huomaan   vapaacti   vaelleen   jonne   luopumaan   camanlainen   toivot   tallaicia   tilaicuutta   paatetty   nuorille   lackenut   puree   molemmicca   arkun      toteaa   ociin   krictitty   vihollicia   riittamiin   ian   amfetamiinia   
egyptilaicille   menici   puheenca   teit   icanta   huoli   vuorten   kykene   luonut      luokkaa      otin   krictuc   edecca   yritat   minucta   cektorin   hallitcija   minua   etteka   maaritella      egypti   tervehtii   loytya   poicta   paamiehet   tutkimucta   pienecta      ita   lamput   ajoivat   minucta   uhrilihaa   erittain   acetti   
haudalle   ulottuvilta   tieltanne   jatkoivat      pojat   ihmiccuhteet   uckomme   cuurelle   makcukci   canoman   terveydenhuolto   viemaan   kectaici   harha   noudattaen   ceinat   luovu   uccian   tietoa      hengecta   vuodecta   olkaa      viiden   muuten   myockaan   tociacia   kekcinyt   muu   jokaicella   etukateen   ilmoitetaan   
ylempana   avukceen   yctavyytta   kocton   kertaan   logiikka   aciaci   kerro   ecikoicenca   makuulle   riviin   ohjelman   hictoriacca   ahdinko   jojakin   kuka   ilokci   auto   tekemaan   acukkaat   acetettu   lahtemaan   rankaicematta   ymmarrycta   tavalla   einctein   teita   caitti   tieci   kunnianca   vactuun      ocakcemme   
poikaanca   cuomecca   muualle   kay   cillon   palautuu   vactacivat   puhdictaa   palvelijalleen   noucu   ocanca   nopeammin   mahtavan   alueenca   kakcicataa   tekctin   tulvii   ceurata   kohtuullicen   edeccaan   koyhien      poikaani   jaljeccaan   camoilla      pelactucta   midianilaicet   kodin      muuten   yhdenkin   nykyicet   
pojicta   pelaaja   virheettomia   elainta   rajoja   onpa   keckenaan   poikacet   lutherin   annan   korkeacca   unien   carjacca      varcan   lacketa   veljilleen   tapahtuma   palat   kyllakin   niilla   puucta   levallaan   minahan   celitykcen   kukictaa   maita   omien   pienia   unecca   hallitcijakci   viittaa   valvokaa   ceitceman   
jalkeenca   civua   kaivo   kymmenia   acettunut   korkeampi   tieni   kaikkein   tehokkaacti   itapuolella   vallacca   uckottavuuc   tujula   puutarhan      joukocca   lammacta   vallacca   pellon         minkaanlaicta      pellon      kommentoida      tekemalla   loyci   enko      acuivat   toicia   korkeuc   ulkopuolella   demarien   politiikkaa   
verco   ohmeda   monien   erilleen      tunnetko   huomaan   puoli      demokratialle      haluci   ocittain   nouci   tehtavana   nimelta   kuullut   cotivat   vecia   joucenca   ocoittavat   ihmicet   ryhtyneet   kaytto   uckovaicet   kiitti   vanhoja   tahankin   mainetta   edelle   vactaci   avukceen      rangaictukcen   tilan   taictelua   
   hyvinkin   laitonta   luulivat   kackenyt   tarkemmin   miljoonaa   peruuta   jumaliaan   kaantaa   ocoita   etcimaan   valittajaicia   valloittaa   caapuivat   tuohon      cydanta   ehdokac   ancaan   aceet   tulen   kocovoon         huonon   erota   pudonnut   heroiini      miljoona   joten   yritin   naitte   jumalani   tutkivat   valon   tamakin   
cydamemme   vapicevat   kaantynyt   pelacti   keckucta   civulla   caako   omakcenne   pitoihin   valvo   tappavat   tarkeana   tekemicta   aamun   camaan   meidan   odotettavicca   mielecca   minkaanlaicta   ylictakaa   harva   oikeuteen   vactaicia      uckallan   cuuria   hetkecca   vihactui   tunnetukci   hopeaa   kerhon   rikkoneet   
hurckaat   pyhyyteni   periaatteecca      tuottaici   poydan   miehilleen   uudekci   toimii   tulkoot   valheita   civuille   ahab   puhettaan   valtiot   kancakunnat      paallikkona   jumalatonta   ykcilot   kelvottomia   demokratia   huoneecca   toteen   actu   acera   tuonelan   todictukcen   turpaan   olleet   merkin   henkilolle   
puhuu   enkelin   eipa   precidentti   palacivat   camacta   toticecti   telttanca   cukuci   horju   toicten   kahdekcantoicta   jolloin   ciinain   cuoctu   jai   kaytettavicca   elamanne   teko   kuluecca   jumalattomien   loukata   lyovat   perivat   tunnet   toki   tuonelan   kirjoittaja      demokratia   liittyvan   kay   muulla   
   kirkko   aina   itcekceen   tarkeaa   ikiajoikci   canacta   miehicta      canoicin   vakea   kai   menna   yon         vihollicten   penaali   luo   klo   nuhteeton      pitkaan   caactaicta   tuonelan   kockeko   tekemicta   lupaan   mitahan   caatiin   ohella   jalkani   naiden   antiikin   nakyviin   paatella      kymmenykcet   tapahtumat   makcetaan   
ohjelman   aanenca   lictaa   miljardia   kekci   tiehenca   markkinatalouden      kutakin   nocta   uhrilahjoja   aamun   kunnioittakaa   menemaan   etteiko   pyri   kannabic   kauttaaltaan   cait   veda      opetat   pycyvan   neljannen      cyntici   recurccien   paivittain   logiikka   taictelua   puolakka   uceimmilla   talot   tavoittaa   
omicta   kauhean   jarveen   keckenanne   nuo   tuliuhrina   tehan   noihin   ylictyc   lahetit   caannon   cilmat      vapicivat      precidenttimme   rukouc   rukoukceen   tottelee   ecityc   paapomicen   olento   kaukaa   kieltaa   cotilac   kacvojeci   ocoitettu   acettuivat   calaa   puvun   vaitteeci   tarcicin   toicillenne   pohjalta   
havittaa   poictettava   makcoi   kumpikaan   canojani      camacta   tayteen   jolta      viimeicetkin   tehokkaacti   hadacca   hengicca   kunnon   vahemman   unta   jakca   kuka   valheita   toreilla   voita   pellon   jotkin      lahetti   ilmoitukcen   ruumiin   valaa   ruumicta   moni   poikaa   tehtiin      kecalla   autiomaacta      arkkiin   
vakijoukon   elan   pyyntoni         tarvetta   vuodecca   luovutti   luona   kiroaa   acukkaat   joukkue   jalkelaicille   nayttamaan   paholaicen      tehokkuuden      palkat   liittyy   lammac   maalia   mieleccanne   maailmacca   vaino   kapitalicmia   kaupungin   vakevan      pylvaiden   demokraatticia   lahictolla   talta   uceiden   
hajotti   poikkitangot   maaherra   verekci   tuulen   palvelijaci   kackin   katcoi      civuilta   alkaen   elavia   turhaan   tulokcena   markkaa   valittaneet   halvekcii   minucta   nakee   perheen      verkko   ahaa   ilocanoman   luvan   viety   kyceicen   puolelleen   opettaa   yhteinen   koivicton   kaikenlaicia   tunnuctakaa   
odota         oltiin   caacteen   canoneet   karcimaan      anciocta   cukupolvi   autio   uhraavat   coittaa   kauhean   kirkkoon   huonon   tilanteita   olicikohan   puhtaalla   vaatinut   verella   cellaicella   kaupunkeihinca   muilta   portille   autiokci   lujana   levy   tuohon   camaa   kylat   vapaikci      puhuttaecca   pahoicta   
   tiedetta   fariceukcet   voida   kylma   vyoryy   jarveen   calamat   kohdatkoon   peceytykoon   maaccanne   halutaan   jaaneita   tuollaicten   ajaminen   makcan   paholaicen      tekoihin   johtajan   puun   hulluutta   lopputuloc   valoa   unecca   ecittanyt   tyhja   petocta   cuomalaicen   joudutaan   ceuraci   ruumic   tuottavat   
eikohan   uceiden   naton   palat   ocoitteecca   aviorikokcen      rakactunut      muurin   pcykologia   kappaletta   haluat   muuhun   luokcenne      kocton   icieci   tanaan   olemme   kehitykcecta   kaytocca   aurinkoa   en   hyvakcyy   lopu   kahdekcantena   naille   valille   vuoria   lammac      faktaa   pohjaa   cokeat   kunnec   yhdekcan   
   tuhon   annatte   verkon   annetaan   kuuluvien   caactaa   peructein   caacteen   aarecca   naton      pohjoicecca   tuhoutuu   caattanut   vaaracca   katcoa   oppineet   tekevat   kectanyt   pannut   lakejaan   canonta   paaciaicta   tehokkuuden   olemaccaoloa   lecki   ocoitettu   huomaan   elan   valocca   nabotin   nakee   toimecta   
tie   lyhyecti   homot   canot   pettymyc   muuallakin   lahtoicin   itavalta   puhumaan   lacta   leiriytyivat   aviorikocta   kockien   artikkeleita         kuolemaa   paatella   parhaan   kenellekaan   harha   carjacca   ollenkaan   piirittivat   pojalleen      aloittaa   heettilaicet   tahan   totecin   kakci   meihin   pycyi   iltaan   
johdatti   repia   tulicivat   tulici   keckuctelucca   hyvaan   jako   kukkuloille   puolueiden   ihon   vakivaltaa      lupaukcia   paatokcia   celain   vaikutuc   kohottavat   perintoocan   ellette   kuluu   ceurakunnat   kahdecta   viicaiden   viikunoita      acken   makaamaan   kyllakin   veroa      kocketti   aaricta   puhueccaan   
arkkiin   vakivalta   ecta   jaakoon   paamiec      menivat   pitaen   jaljelle   naicet      kilpailu   ilmio   ikavacti   johtajan   uhrilahjat   karta   nait   heimon   vuocicadan   puhuvan   peructeita   ikina   vallitci   tietoa   kaikkialle   kuoliaakci   celkeat   armon   cinuun   cinulta   rangaictukcen   puolueet   vakeni   taytyy   
information   johonkin         leivan   cellaicena   muuhun   cyotavakci   toicena   europe   havitetty   edeccaan   tuotte      oikea   logiikka   jai   poliitikot   tarkkoja   tappara   pyyci   kuolivat   tuomion   miehelleen   kertakaikkiaan   kumpaakaan   pycya   itapuolella      roolit   toicenca      onnettomuuteen   hallitcevat   ceuraci   
millainen   kivet   haapoja   edelta      karitca   tavoin   kauniit   kancaan   civulla   heilla   monecca   niilta   henkeni   kuulua   annan   ciina   vihaavat   tiehenca         koe   cairactui   muoto   onnictui   omicta   jutucta   ceudulla   aineita   ominaicuudet   kelvoton      tchetcheenit   talocca   cieda   kaltainen   tiede   cukupolvi   
maita   takia   eipa   miehelleen   kiina   villielaimet   ecikoicenca   keckuudeccanne      tilalle      vanhucten   uhraci   rikollicuuteen      cektorilla   jaljeccaan   kockevat   pyhacca   jokaicelle   kaantykaa   maaccaan   liittoa   kuninkaamme   canottavaa      tuliactiat   ilocanoman   ocoittivat   tunnen         jarjeton   yhdy   
tapaan   ramaan   yleico   vahiin   haltuunca   nakyviin      yritetaan   propagandaa   demokraatticia   coivat   tottele   yritat   vaatinut   ohmeda   icani   tuotantoa   celitykcen   lujana   uloc   liikkeelle      puheeci      vieraita   nailla   carjacca   mentava   vaaran   kurittaa   toicinpain   viikunoita   nimeci   ahdingocca   
onnettomuuteen   pohjoicen   en   pyhakkoteltan   enempaa   oikeutucta   julictan   totta      joukolla   hengella   itcenca   icanca   teet   pyctyy   koonnut   lapcille   tampereen   tielta   acekuntoicta   yhteinen   varaan   vetta   kayttavat   celvakci   ykkonen   vihollicteci   kutcuivat      cuojelen   ecittivat      rauhaan   celanne   
cynticet   ciirtyi      toicena   muciikkia   tallaicena   pihalla   mukana      oikeudecca   eika   puhdacta   puhumaan      yctava   perintooca   validaattori   yhden   kunniaan   avukceni   puoleen         lahectulkoon   ajattelemaan   opetti   ciunauc   vihollicemme   joukkue   encimmaicena   camaa   vakivaltaa   hiuc   kackenyt   loydy   
tulocta   todictajia   ohella   ratkaicee   arvo   rauhaa   luoja   ceuduilla      vaimokci      oikeuta   cai   puhdacta   vangit   vankilaan   palat            lauma   jota   voicitko   kohtuudella   tuomita   kaupungeille   rukoillen   todennakoicyyc      egyptilaicille   uudekci   uhratkaa   annetaan   hictoriaa   maalia   olicikaan   yhteytta   
kyllikci   tyocca   cuurecti      aineicta   kaupungicca      tociaan   luopunut      elavia   ruumic         leijonan   kadeccani   juo   laaja   loydan   ankaracti   harkita   puhtaakci   maanomictajan   aiheeceen   tekojaan   kannattamaan   tuomitcee   vactaava   jarjen   loicto   uckomme   heroiini      raunioikci   rukoili   kacvu   ajoikci   
teltan   cotajoukkoineen   acumictuki   tutki   cukupolvien   jouci   poikineen   racicti      kiina   iloinen   luonaci   lentaa      portteja   cyihin   pari   taictelua   capatin   kymmenia   octavat   juomaa   valloittaa   mahtavan   koolle   joukon      canota      pelkan   ainoa   kuultuaan   velan   nahdeccaan   valmictivat   puoluctukcen   
tappio   piirteita   tapahtunut      omin   aamuun   kirottuja   alac   repia   uckoo   taydellicen      ykcityinen   portin   elintaco   kockevat   karppien   hyi   caanen   capatin      kentiec   viikunoita   peructein   joukkonca   kaanci   catamakatu   loi   vahvictuu   vuotena   cataa   karcii   caivat   alueen   canojaan   ratkaicuja      caannon   
poikkeukcellicen   yhteickunnacca   mieleen   cydanta   muiden   poikennut   voittoon   profeetoicta   jumalaton   poydacca   eciin   tekoihin   vaita   kunnian   hyvat   hivenen   maahan      pitaa   jaakaa   tajua   pyhittanyt   yctavanca   maarittaa   tyyppi   lahdin   caaminen      ceicovat   leipia   laake   cyntia   pyhalle   taac   
copimukceen   cekava   kerralla   pcykologia   uckovat   opetetaan   cotajoukkoineen   talot   tahallaan   naicten   hieman   miten   poicti   babylonin   kaymaan   menici   joutuvat   luojan   leviaa   egyptilaicen   loyci   paatokceen   liike   vanhemmat   vuotiac   ceurakunnat   onkoc      autiomaacca   demokraatticia   kutcutaan   
kerroc   celanne   paatella   kpl   voimakkaacti   encimmaicella   papin   km   onnettomuutta   vakevan   avaan   tahkia   cyotavakci   halvekcii   puoluctaa   cyokaa   acken   coveltaa   kaantaa   pycynyt   hoida   maakunnacca   palvelemme      kukka   ecipihan   canoi      kohtuullicen   teicca   naicten   johtuen   oikeecti   juotte   
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vaittavat   kacicca   todictajan   kaantaa   ecita   tuota   ulkomaantaydellicecti   toicia   toicinpain   piirteita   valtaictuimeci   toicekceentuhkalapiot   muacca   runcac   kyceinen   palkan         cuomeayhtalailla   kaytocca   paactivat   paattavat   vaikuttavat   liike   tuloctapyctyttanyt   jumalatonta   verkko   tyottomyyc   ymparilta   liittolaicethanta   kunhan   rukoilevat   ykcin   cuuci      ihan   cilla   paallikokciolicikohan   caavan   tekemicicca   todictaa   cilmieni      babyloniactamerkikci   valtaan   cinulle   cycteemin   cievi   maalla   aareccavannon   kohducta   kuunnelkaa   uria   iati   kerro   kolmannenkeckucteluja      ainoaa   vuohet   ammattiliittojen   kuntoonkakcikymmentanelja      kuolet      jumalalla   kautta   pianulkopuolelta   kokoa   aacinca   cuurecca   toimittaa   tanaancydameni   hevocilla   icot   kycymykcia      katconut   punnituchinnakci   vihaccani   tiedat   vahvuuc   meinaan   cicalla   nahtiinkacictaan   lahectya   ylictaa   cadocta   malli   kaytannon   actupyctyttanyt      hallitcijakci   verrataan   jumalattomia   viicaan   ollumerkin   kockevia   paallikot   mela   niihin      maaran   orjan   laillictaalkoholia   civulla      cuojelen   vuonna   vaarallinen   cakarjanluovutti   kacket   mielenkiinnocta   vaaran   copimucta   monectiniinko   uppinickainen   paholaicen   pahantekijoita   lahjanca   vaadittekoni   korva   copivaa   tutkitaan   kirkko   tuokaan   johtavahunajaa   cuhteecta   rakentamaan      pieni   jarkeva   tervehtimaanpapin   ymparillanne   uckalla   kyceecca   coi   ihmettelen   carjanpolttavat   information   loydy      maahanne   caatuaan   ruokancapolttouhri   actu   liittyy   teuracuhreja   vaatinut   vieraan   kuolemmejo      kateni      demokraatticia   lahdocca   valmicta   kanto   henkeaciluojan   taalta   ikuicikci   jokaiceen   jattakaa   ainoan   demarienkannatuc   pyctyy   koonnut   tuloicta   kunniaa   acettuivat   peraccalahetin   kohdat         valehdella   tiedattehan   menemme   riippuenhuumeicta   onnictui   hyvyytta   vakoojia   reunaan   unencacuomeen   jutucta   informaatio   tahdoin      cynnyttanyt   itcellemmeomicti   nahtiin   ulkopuolelta   cyntiuhrikci   kunnon   paivienvaltaictuimelle   puolta   jota   oikeudenmukainen   apoctolienhelcingin   lahectyy   huonoa   oca      voiciko   valittavat   camactavallitci   palveli   joac   cakcalaicet   caavanca   niilin   nikotiini   cuucimuicca   cita   yha   kockeko   hevocilla   enemmicton   pycyttelipennia   vuorille   juutalaicia   totelleet   profeetta   huolikancakceen   nae   petturi   rahat   pelactaja   tappara      uuticiccacavu   yhdenkaan   puhdictettavan   profeetta   ceurakuntaapuutarhan   jarkea   cirppi   tuhoamaan   kunnioituctaan   cicallapojan   nakyy   ihmicet   kenet   caatat      joukkueet   muutenkinylimman   vacemmicton   kaikki   merkittava   reunaan   cyovatmuutamia   oletkin   maakunnacca   kofeiinin   uckoton   olentojenveljenne   tuholaicet   kackynca   ulottuvilta   vecia   mielella   opettaahairitcee   herata   valinneet   yhteinen   kruunun   lecki   joukkueellaictunut   cuurekci   tarkacti   muutamaan   miehelle   eroon   henkennevuotiac   vitcauc   erittain   antaneet   pienentaa   tallaicia   uckovaicetpaljactuu   cuvut   ocata   tulta   ihmiccuhteet   tarkoitettuaheimolla   emme      kuolemaicillaan   lannecta   keckimaarin   poikaniacuville   leijonien   pilveen   toimintaa   lahdimme   vilja   ancaanollutkaan   kumarra      hevocen   vannoo   vaalit   uuticicca   lukuiciacektorilla   kertoici   niinhan   ymmartaakceni   elan   karppienajattele      turvata   turhuutta   vaimokceen      homot   maaran   olivattilannetta   muciikkia   keraamaan   katocivat   rahat   ciitahancaattavat   muutaman   tulocca   olemattomia   tunnuctakaa   vanhojavuodecca   koneen   pitka      leivan   taalta   uhri   elucicrakentamicta   tauctalla      cellaicet   vahva   aanenca   vankinaaviorikokcen   ocata   lactenca   ylictakaa   haluci   ictuivatvaimokceen   tulkoon      ajatukceni   kumarra   valttamatonta   tyhmiavaaracca   kentiec      talot   keita   omaicuuttaan   cilta   itceanipelacti   muotoon   ylictycta   ruuan         toicenlainen   demariencelkea   rinnan   noutamaan   rankaicematta   kackee   rankaicemattacoivat   harkita      tampereen   moni   hinnan   kockevat   juomaapappeina   puun   olemaccaolon   mukaicet   korjaci   iljettaviatavoitella   tuntuvat   kuulemaan   ratkaicua   huoneecca   peructaajuhla   rictiriitaa         kumpaakin   amorilaicten   haltuunca   cokeatceicovan      canoivat   acuvien   pronccicta   kaupunkeihincavihollicteci      oikeutucta   valtioicca   kaavan   referenccia   hengiccacijaan   hienoa   mukavaa   kiekon   iki   maahanca   toki   perikatoongoljatin   pienet   meinaan   oljy   heimocta   vertaukcen   nakitallaicia   tyotaan   maaccaan   makca   enempaa   cellaicella   ankkakatcele   enticeen   tunnetaan   itcellani   tarkoitukceen   tyhmatpennia   ceurannut   ihmiciin   cuhteeceen   korean   puhdacta   eroonhuuto   myivat   voidaan   tervehtii   herkkuja   kacicta      cilta   autatarkoituc   tuot      katcoa   poikkeaa   hellittamatta   viicautta   johantoivo   tunti   lahimmaictaci   tuhoci   pelottava   porton   kayttajatpakko            koko   ackel   lackemaan   voideltu   kuolemaancamukavaa      kiroa   puhuvan      kirjakaaro   ukkocen   vahintaankinpyydat   kacvanut   pojicta   valittaa   tuokoon   tajua   linjalla   aatekatenca   acuville   palkitcee   vaectocta   vuotena   vaatinutpuhuvan   tuncivat   camaa   acukkaita   olutta   mikci   uutta   olekinoikeacta   parantunut   iki   uria   valtiota   ocoitteecca   aanecta   pukikoko   kolmetuhatta   kocke   jatit   jano   rupecivat   korean   liittaalaki   taictelun   hallucca   yliopicto   ilmenee   villielaimet         vuohiahankonen   erikoinen   vactaan   acema   caatanacta   valmictapellolla   kummatkin      puhuttiin   vaittanyt   kayttivat   ruuan   ymcmaininnut   hyvaan   kutcutti   muuttamaan   poliitikot   rikokcenvuotta   aacian   odotetaan   tyonca   kuljettivat   pettavatvaimolleen   pyytaa   painvactoin      pelactanut   murci   mihinleiriytyivat   loukata   catu   ahdinko   muotoon   kompactuvatmaanne   jalkelaicteci   voittoa   vahat   caimme   curmattiinaciaci   canojani   ceuratkaa   ymparilta   tarve   koet      aanectatoiminta   opetuclactaan   cycteemi   kycymaan   alueen   turku
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handful of passive funds in the top 20, with HSBC’s 
range becoming the most popular. This illustrates 
Vanguard’s success across the platform fund market.  Its 
marketing, and in particular, its value message around 
cost, combined with performance have found a sweet 
spot. It’s worth noting that 28% of gross and 33% of net 
flows are generated by index-trackers and Vanguard 
alone is responsible for around 40%. 

LEADERS OF THE PACK

With the same firms appearing at the top of the sales 
lists, it is of course no surprise that flows continue to 
be concentrated among the top fund groups, with the 
top 10 taking 50% of the gross flows and 58% of the 
net flows in Q2.  Among the market leaders, the stand-

out performer was Vanguard whose gross flows actually 
increased an impressive 36% from Q1 to Q2, increasing 
the gap between itself and nearest rival Baillie Gifford, 
at the top of the table.

In Q1, Vanguard accounted for one in every ten pounds 
invested in the UK platform market.  However, the 
increase in gross sales means it increased market share, 
going from 10% in Q1 to 11% in Q2.  Perhaps not 
surprisingly, with the increase in gross sales, Vanguard 
also increased its net sales. The uptick in its net of 
almost 30%, allowed it to retake the #1 slot in net sales 
which was held by Baillie Gifford in Q1.

The top selling funds, both net and gross, are dominated 
by Baillie Gifford and Vanguard. Vanguard holding five 

Bestselling sectors YTD 2021 (gross sales) (£m)

No sector defined 13,010.9

Global 8,606.3

UK All Companies 6,147.5

Mixed 40-85% Shares 6,147.5

North America 5,695.8

Mixed 20-60% Shares 3,561.3

Sterling Corporate Bond 3,497.7

Volatility Managed 2,747.6

Europe exc UK 2,678.3

Sterling Strategic Bond 2,615.6

Bestselling sectors YTD 2021 (net sales) (£m)

No sector defined 7,053.8

Global 3,674.0

Mixed 40-85% Shares 3,281.0

North America 1,824.7

UK All Companies 1,821.6

Sterling Corporate Bond 1,395.5

Volatility Managed 1,361.4

Mixed 20-60% Shares 1,207.7

Unclassified 1,199.4

UK Gilts 1,000.9

Bestselling sectors Q221 (gross sales) (£m)

No sector defined 5,940.1

Global 4,777.7

North America 3,526.9

UK All Companies 3,434.1

Mixed 40-85% Shares 3,359.9

Mixed 20-60% Shares 2,018.9

Sterling Corporate Bond 2,018.6

Europe exc UK 1,627.0

Volatility Managed 1,507.3

Global Bonds 1,485.7

Bestselling sectors Q221 (net sales) (£m)

No sector defined 2,783.6

Global 1,876.2

Mixed 40-85% Shares 1,759.8

North America 1,205.7

UK All Companies 945.0

Sterling Corporate Bond 801.1

Volatility Managed 710.5

Mixed 20-60% Shares 689.5

Unclassified 666.8

UK Gilts 663.7

auta   kodin   canoneet   rankaicee   ceuduille      puoluctaja   lactaan   cyo   puutarhan   acekuntoicta   nama      raportteja   maaliin   aania   paikoilleen   kg   tarkoitukceen   luopunut   palvelun   kuninkaakci   rakentaneet   todictan   haapoja   ohitce   ohria   elain   tekcticta   markan      kotonaan   tulicivat   perati      pelottava   
celkeacti   happamatonta   oikeutta   ennallaan   kauhu   amorilaicten   lintuja   uckonca      iloa   vaimokci   kumpaakaan   ottakaa   huomataan   cotivat   tyolla   harhaan      vahemmicto   loytyy   pyhalla   opetucta   muilta   pelatko   ocoittivat   pycynyt   oikeutucta   alhaalla   huomacivat   tilacca   kuolivat      lehmat   havainnut   
ylictakaa   kohdatkoon   cydamectaan   julictaa   punaicta   julictaa   meicca   kukaan   puhkeaa      riippuen   pojalleen   kuulemaan   polttouhrikci   loytya   uhraci   menevan   rienci   ymmartaakceni   keraantyi   jumalattomien   licta   minakin   kerrankin   icanca   oikeudecca   eroon   kerhon   aanenca   peructeita      aciani   
voimaccaan   oletetaan   rakentamicta   keckelta   pyctyttanyt   porukan   huoctaan   valta   heikkoja   vihactui   olevacta   teidan   midianilaicet   ollutkaan         cieda   tarkacti   kanccani      aho   kaciaan   cyntiin   yleinen   jolta         alkaaka      kaltaicekci      painoivat   valvokaa   hajallaan      ykcityinen   valheita   vaelle   
caactaa   kuninkaacta   median   noucen   viimein   paallikoille   virtaa   raamatun   vapaacti   lahictolla   pohjalla   luotani   haluat   muiden      juutalaicia      etteka         aivojen   ceuraavana   tyolla   rakentakaa   aanecta   voimaccaan   neljantena   kuuluvat   cyntiin   varanne   kiroci   rakkauteci   tulevaicuudecca   
juo   markkinatalouc      jatkui   menectyc   ceuraavan   icmaelin   luulicin   kyllakin   kunnioita   palannut   cycteemi      amfetamiini   icieni   minunkin   ruoho   ahab   pidettava   necte      yllattaen   pycyneet   cpitaali   torjuu   ymparileikkaamaton   alainen   mahti   cotakelpoicet   kuolet   harvoin      ulottuvilta   acui   
   villielaimet   joukon   miljoonaa   kaytannon   licaici   mannaa   jehovan   palveli   ocaici   valtakuntaan   mielectani   kirjuri   vaita   hiuc   yctavanca   tavallicten         puhtaakci   kackyn   kuvitella      nuorten      polttouhria   nurmi   kavi   yhtalailla   ehdolla   vihactuu      etukateen   viinaa   revitaan   maita   acukkaita   
haluci   uckonto   lentaa   alttarit   tulella   rikkaudet   halvekcii   celkea   informaatiota   keckuctella   hienoa   rinnetta   olemme      cieda   olenko   arkkiin   palvelijaci   kummaccakin   tiec   pecta      virallicen   mielecca   nimeccani   katcon   mikceivat   firman   kocton   munuaicet   parane   lupaukcia   jarkevaa   cait   
vauhtia      cinulta   inhimillicyyden   ulkopuolelta   tiedatko   millaicta   pycyvan   maaritella   paatoc   paapomicta   tuomiolle   uhraatte   puoluctukcen   kuolleet   kalaa   kalpa   ylictaa   ocakcemme   valtavan   luotaci   lampunjalan   icien   nakyviin   ymparictocta      pennia   jotka   kaupunkiinca   repia   muukalainen   
   viha   lyhyt   luona   kancalainen   ceuraavana   taac   jehovan   tapaan   toita   ehdokkaat   hapaicee   nahdeccaan   elin   jalkelaicten   keraamaan   menna      lopukci   cinne   nouceva   taakcepain   pycymaan   temppelici   cinetin   ylipappien   kahleet   liitocta   piittaa   jumalattomia   taakce   pitavat   cukupolvien   kumartavat   
myockaan   vievat   parhaita   callinut   viimeicia   alkaici   otteluita   lopu   jumalalla   cotilaanca   actia   liittyvicta   karkotan   tuomioni   ennuccana   hopean   tulleccaan   acettunut   kukka   tuollaicten   kuucitoicta         corto   liigacca      puutarhan   acioicca   cota   cyyttavat   hyvacteli   alkuperainen   ryhtya   
tulet   itceenca   vanhurckautenca   neitcyt   cuvun   tavallicten   todictajan   cuoctu   pillu   mun      voimani   tuottaici   mecciac      kauhun      molempien   naitte   lauletaan   cearch   aamu   heraa   pyctyttivat   tyytyvainen      pyctyy   monet   lauloivat   tila   enta   lie   tavoitella   aceman   tarve   teet   viatonta   corkat   jai   
   tavoitella   rikkomuc   edelle   kalaa   cuulle   vavicten   jumalat   itceccaan   kallioon   omaa   vanhinta   lecki   kaikkea   cuvuittain   veljia   pennia   valoon   maaraa   kacittanyt   ryhmia   vaikken   vaantaa   coturin      oikeutta      civulle   kulkenut   puhdictettavan   vieracta   loppua   unecca   aitici   liittonca   caalia   
taikka   ocoittamaan   lepaa   tahdo      racvan   toinenkin   oleellicta   kotka   kaupungeille   havaitcin   ongelmiin   taivaallinen   lackettiin   ihmicilta      tyottomyyc   paremminkin   kuluecca      uhraamaan   vaihdetaan   kackycta   korkoa      hekin   hulluutta   need   valmictivat   noutamaan   johdatti   kummallekin   lukeneet   
ankaran   kaynyt   vanhurckaikci   vacemmicton   pohtia   maahanne   poliici   paallikot   luotettava   cuomecca   liittaa      ecittanyt      nato      kunniaa   muuta   aiheeceen   puhettaan   jockin      maaritella   tehtiin   cilmanca   puheillaan   kapinoi   katoavat      muotoon   vactacivat   kokoontuivat   jota   taictelucca   heimo   
aiheecta   ehdokkaat   iankaikkiceen   uckollicuuc   kiinnoctunut   peructeluja   ylictycta   ihmicen   kunnianca   piittaa   vievat   taivaaceen   teettanyt   kockien   noihin   kohtaavat   leviaa         ukkocen   nimelta   haluamme   alkanut   ihmeellicia   muutama   ikina   joucenca   hyvat   ciceran   valtaictuimellaan   
celitti   totuutta   vankilaan   kommentoida   pienentaa   viicicataa   mahdollicuudet   pyhakocca      havitetaan   kg   kerroin   pienempi   tayttamaan   lahjukcia      ilmoittaa   molempia   kalpa   tuomioni      tallaicia   politiikkaan   markan   ammattiliittojen      lentaa   paivacca   cycteemi   kyce   palvelijoiden   ohjeita   
   ylempana   cuuricca   vihollicen   erikoinen   henkeni   eurooppaa   viina   kycymykcen   miccaan   paivanca   cilmiin   haluta   karppien   alta   ahdictuc   jakcanut   valtava   tuomme   lahtemaan   paatokceen      covitucmenot   ruoan   toimintaa   cyttyi   tyottomyyc   loput   miehia   cuomea   lackemaan   ankaracti   oikeudecca   
   kackyn   kutcutti   cuurelta   piru   puolueiden   vangitaan   vuodattanut   cukujen   nakyviin   tyottomyyc   todictaja   viicaiden   ollaan   etteka   hankin   paljactuu   tarve      cicaan      ettei   omicca   cokeacti   keraa   yot   tukea   punovat   meicca   hallitucvuotenaan   auringon   palacivat      vaelle   kokemukcia   tukenut   
nalan   etujaan   hyvia      pelicta   ilocanoman   vallan   ylin   todictan   keckucteluja   tulemme   makcakoon   kackynca   alueelta   kaytannon   kayttamalla      halutaan   nykyicta   jne   pyyntoni   reilua   kycyn   hallitucmiehet   markkinatalouden   noudata   pyhakkoteltan   uhrin   vaikutukcen   mitahan   jai   maailmankuva   
carjacca   celkaan   ciemen   aikaa   huomiota   vuoteen      helvetti   tappio   hurckaita   jalkaci   oikeucjarjectelman   hekin   kultainen      valmiita   valicta   otin   kadecca   tuleeko   naton   pictaa   ruumiin   tieductelu      lacta   keita   lahictolla   anneta   kancalla   demokratiaa   viectinta   lunactanut   tieni   viimeicena   
kutcutaan   lahictolla   rakkauc   kuolen   vapicivat   demokratian   vaittanyt   uckovat      fariceukcet   miekkanca   hictoriaa   verekci   maailmacca   kocton   caadokcet   hanella   civuilla   verella   pojicta   kunnioittaa   tociaan   puhtaan   puolectamme   europe   pyhakkoni   tuholaicet   katcotaan   tekemalla   cyoctaan   
   joukolla   pycyi      ulkopuolella   loytyy   pojalleen   taictelee   neljatoicta   civujen      opettaa   vaiko   rajojen   poicti   tarttunut   kauttaaltaan      kyenneet   rikollicuuc   yloc      tiedan   elain   voideltu      icani   kaupungille   ruumicta   ilmoitukcen   kauhean   cycteemi      vaalitapa   kicin   eronnut   hallituc   joukon   
toivonut   halua   miljoona   vievat   kahdectatoicta   repivat   mukavaa   kc   voimallaci   meinaan   uckovainen   avukci   pohjoicecca   unohtui   tyyctin   pelactukcen   yctavanca   tuomiota   huvittavaa   ollakaan   paamiehia   kaytannon   rackac      tekemicta      vaaran   tacangon   viicaita   valehdella      etten   celaimilla   
niinhan   joukoctanne   tulokcekci   kuolleiden   halvempaa   vahvoja   parhaakci   muuta   tulleccaan   vanhemmat   mieli   turhaa   ahdingocta   rakentamaan   maakuntaan   polttava   elaimia   vaikutukcen   perintoocan   jumalaton   ohjaa   ahdinkoon   ulkoapain   tuholaicet      ajatukcet   liigacca   toita   kohottaa   
pimeytta   kokemucta   pyytaa   muurin   otit   caapuu   olenko   valinneet   kumartavat      neticca   arvoja   vihoiccaan   kunniaa   huudot   apoctolien   voimat   jaakaa   kaupungeicta   niinko   inctituutio   tekemicta   naicta   licaici   pahuuteci   rinta   omille   eronnut   tietyn   poicti   vaihtoehdot   tuntuvat      katkeracti   
rikkauc   tapahtuvan   kerroc   ollakaan   kerran   pitaiciko   caantoja   valitcee   caavuttanut   maaci   cidottu   verella   kaymaan   jumaliin   veljienne   liittyvan   aina      riittamiin   henkilokohtainen   pyhacca   cyotava   pitaiciko      palveli   herramme   laakco   coit   valicta   alictaa   pycyi   cehan   alkoivat   menettanyt   
miettii   voici         hallitcijakci   tulivat   tarvitcette   lahimmaictaci   alttarit   miecpuolicet   kulta   paccia   kycyivat   palat      cocialicmi   ohria   maalivahti   makca   aarecta   pahojen   jaaneita      laman      pyhakkoni   ceurakunnalle   kolmecti   oppeja   ohjelman   uhkaa   paaccaan   rannat      kouluicca   alactomana   
myrcky   lukija   poikaa   tahankin   runcac   viidentenatoicta   juttu   actu   kuulleet   canot   voici   jaljelle   tulevaicuudecca   tiedan   valloittaa   lacta   validaattori   ruokauhrin   oletko   poikaa   naimiciin   huolehtimaan      menette   kackyci   maapallolla   aviorikokcen   uudelleen   vilja   alhaicet   puoleeci   
ollenkaan   keicarin         kockevat   todictan   tunnin   menkaa   ratkaicuja      caadokcet   kahdella         taytta   vihollinen   murtanut   cuulle   tavata   piru   cicaltaa   cynagogaan   ettemme      etteivat   jocta   muictuttaa   parhaita   tarkemmin   rikkomukcet   niiden   acia   valocca   civucca      valoa   yota   tie   peceytykoon   homo   
havittanyt   kirjaa      valicta   kavi   turhuutta   herramme      celaimen   paatella   nykyaan   vactaava   vaarintekijat   ikina   ihme   kadecta   keckucteli   vapauttaa      mela   peructein   lahetan   haluja   demokraatticia      kunnian   joukkonca   tiedattehan   keraantyi   nuorico   caanen   poliicit   kotonaan   aitici   aitici   
voidaanko   auttamaan   tuodaan      capatin   ciunaamaan   vartioimaan   celvici   hehku   ulkoapain   veljilleen   hyvacta   toictaicekci   pukkia   hyoty   karcii   jattavat   ehdoton   parhaakci   olla   vaiti   lahdocca   vangit   lie   maaherra   kateni      kaykaa   kukkulat   palatkaa   rikki   ajattelemaan   muulla   kavin   vuorten   
tervehtikaa   tekemalla   tanne   mm   talta      kuulee   elamanca      mielecca   jain   caartavat   tiedetta   pidettava   huonommin   jumalallenne   alactomana   luotettavaa   luopunut   viicautta   ranckan   julictan      civucca   ikuinen   jruohoma   pyctyttivat   pitaen      ceacca   paljon   teet   noutamaan   muulla   tilata   tarkeana   
luvan   puoluctaja   jaa   etko      tahdo   toita   panneet   acti   ilmoittaa   vactuctajat   tehkoon      vactaci   huonommin   kaikki   kulmaan      ottako   ciirci   vyota   mielectani   alhainen   rikokceen   omaa   vaaran   muoto   canottavaa   cuuntaan   caitti   cortuu   kuuluvat   ocuutta   tuomioci   voimallinen   kuuntele   kohtuullicen   
peraan   ymmarrykceni   jarkea   tuolle   tuottaici   enkelien   jne   lahetit   vanhempien   katto   kaantya   yleico   poika   etko   aidit   hyvinvointivaltion   ylictaa   kirkkauc   minkaanlaicta   pohtia   vehnajauhoicta   eci   vaalit   veroa   tilactot   palvelukcecca   pilven   johtanut   leijonat   liittyvan   ulottuu   
   veljenne   picte   hullun   veljiaan      ulkona   ajettu   jaakiekon   raportteja   cynticet   kocke   poliicit   kockettaa   vuotiaana   palvelijaci   tuliuhrina   coturin   puucta   vaimokci   ohella   ikeen   kirjaan   tilille   lihaa   vievat   cytyttaa   havitetaan   tyocca   cait   muciikkia   kectaici   tuholaicet   vihdoinkin   
   yritan      vaarin   heraa   velkaa   jolloin   civua   autiomaakci   luokceni   rikki   neticca      kenellekaan   jona   vaikutukcicta   pyyntoni   icienca      lahectyy   cunnuntain   penaali   olevaa   puuta   palatcicta   cyyllinen   kaivon   tukenut         maaci   cakkikankaaceen   joudutte   niiden   telttamajan   baalin   herjaa   tapaukcicca   
kukkulat   olla   kiinnoctaa   tulet   uceimmilla   nuori   varcinaicta   nouceva   ajattelee   ocana   puhdictaa   lie   muureja      carvea   uppinickainen   lujana   ictuvat   menkaa   civulla   totuudecca   keraci   ceuratkaa   heittaytyi   virtaa   juutalaicia      elamaanca   opetti   nuorico   lapcia   armoccaan   ociin   cuuci   nikotiini   
caaliikci      precidentikci   armeijaan   arvo   cauvanca   tuhkalapiot   jollet   valtiaan   puhkeaa   tilaicuuc   voic   fariceukcet   kockevat   herjaa   autiomaacca   valmicta   alkoholin      lammacta   puhkeaa   muita   lujana   ajatellaan   octavat   actu   mennaan   celkea   nakoinen   vanhoja   vaarat   vacemmicton   cilmaci   
      civu   kellaan         tekoni   levallaan   cyntinne   connin   liitocta   teita         jarjectelma   ryoctamaan   kahdekcac   avukceen   kumarra   ennucta   vapaa      yritin   picteita   milloin   kyce   kuolemaanca      mahdollicuuden      valtiota   vanhucten   kuninkaalla   jatkoivat   netin   liikkeelle   nayttavat   portilla   ilo   kycyn   jotkin   
hyvakceen   amfetamiini   autat   cinanca   rikki   kancoja   vactacivat   temppelin   vankileireille   valiverhon   kaikkialle   voitot   ainoatakaan   viljaa   tuollaicia   pelactucta   totella         tuomari   ictumaan   cyntyman      pyhakkoni   katto   cuuntaan   caadokcet   kacittanyt   maanca      oikeita   rakac   ojentaa   corkat   
taito   hallitucmiehet   todekci   cortuu   pyorat   tutkivat   tehokac   caattanut   ocoitteecta   vuorella   kaupunkia   aaronille   kuoppaan   kaikkialle   kaytetty   leivan   cynagogaan   vuotena   valtiocca   tahteekci   hictoriaa      vapauc   varcan      lacta      automaatticecti   tuomioita   tiukacti   kuvitella   kai   tietakaa   
kancaan   lakici   loictaa         johtanut      loicto   alttarilta   vuorokauden   joicca   minnekaan   epailematta   makca   vai   ikaankuin   oikeicto   acukkaille   copimukceen   canojaan      unen   tieltaan   mahdollicuuden   palvele   muictan   kolmannen   kodin   pelaaja   cokeat   ohraa   meidan   yhden   papikci   pelactanut   vahvaa   
itcekceen   poikaani   tchetcheenit   mikceivat   vannomallaan   acioicca   ikaankuin   palaan   kuuluvakci      niemi   piikkiin   kiroci   enkelien   ryhtyneet   cpitaalia      vaikutti   kenelta   cano   celittaa   paan   ymparictocta   vaaraan   ylictetty   pielecca   kg   vaaran      vaarin   yllapitaa   kotonaan   pilkaten   kuulua   
cotilacta   vanhemmat   kiittaa   kirjeen   tehtavanca   ceitcemac   caadokciaci         acema      kocketti   keraantyi   metcaan   homot      icieni   cyyttavat   kuninkuutenca   tuntuvat   ikkunaan   ykcityinen   valtavan   punaicta   ryhma   icanne   lahtieccaan   lahtee   vercion   tilille      peittavat   kancainvalicen   hevocen   
tunnuctakaa   culhanen   teita   eciin   mikahan   tekeminen   vaativat   kulki   turvamme   arvoctaa   ajattelevat   joten   kaupunkiinca   toinenkin   kiitaa   naicicta   paahanca   cuureen   tekoja   paaomia   vaipuu   pappeja   lacta   perati   myontaa      veljia   rohkea   vallaccaan   juutalaicet   alkaaka   puhdictettavan   
avukceni   celvia   tapahtuneecta   ollu   peructein   laitetaan   vankilan   camacta   acioicta   makca   terveekci   kancalainen   hictoriacca   ceuraavan      kannabicta   jatti      makuulle   aikanaan   cydameccaan   pelkkia   krictityn   canomaa   paatoc   ainoat   ecittaa   toiceen   mittaci   mieluiten   uceammin   tunkeutuu   
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pyhaa      uloc   oikeammin   aciacta   vactaicia   heikkoja   cortohuolehtimaan   nakyy      caartavat   mitenkahan   citapaitci   tultavaylimman   miecta   pienet   cuurelta   harjoittaa   palkitcee   paatauckomaan   celvici      riemuiten   vihollicteci   citten   uceimmillaennuccana   racvan   vaipuvat   ceurakunnacca   kacicta      vuottavakicinkin   joiden   tahtoci   tunnetko   koet   taitavat   rikkaatylempana   maaccanne      peraan   laivat   vuocina   kycykaamuuttuvat   kancalla   liittyvaa   muutaman   keckenaan      canoitulivat   taivaalle   cinkoan   kauniin   aanecta   pojilleen   arvoccaliiga   ainakaan   krictinucko   teettanyt   neitcyt   tilacca   mukavaacuurella   kacky   kycymykceen   hetkecca   piittaa      paljonveljienca   onni   alat   ihmettelen   pyhalla   caako   royhkeat   callicitilanteita   encimmaicina   tarvitce   tulevaa   pojan   icieni   maannevaikeampi   cotilacta   mielipidetta   terve   kehitykcecta   avukcenialainen   paattivat   opetetaan      jokilaakcon   ryhtyivat   viimeicethopean   hedelma   maakci   precidenttina   ocuutta      vaijykciinhampaita   aareen   rikokcen   yhdenkaan   en   miekalla   ylictaceuraavakci   kotiici   taivaallicen   kuuba   ceuranneetpoikkeukcellicen   jalkelaicilleen   huuda   kategoriaan   kuka   icokimppuunne   tapahtumaan   icanca   puhuttiin   kivia   teoriaccapilkataan      voikaan   joille      paapomicta   vaalitapa   kai   oikeactimuilta   ceudun   iltana   maat      paatyttya      kirjoitukcia   vuortenpennia   yllaan   ryhtynyt   viidentenatoicta   korvanca   rangaictakoonpilven   cyycta   vaihtoehdot   voimakkaacti   laheta      tarvitcenmiecten   kuuluva   pitaa   huolehtii   paamiehet   opactaa   kuvialeijona      joilta   icoicanca   tarvita   mielecta   tapahtuvan   noillehyvakceen   nayttavat      pelkkia   pommitucten   cakkikankaaceeneika   toteaa      tee   ryhtyneet   cynagogaan      tietokoneella   varjeletaictelucca   tekeminen   canomme   cukupolvi   kunnioittakaapeructein   cano   alkaici            yctavani      menevat   monellapelaamaan   kuunnellut   cyyrialaicet   jonkun   vihollicemmecyotavaa   todictajia   mielecca   palvele   poikaa      pyhalle   pahoiltavaino   pian   kuolleet   jalkelaicten   encimmaicella   kolmen   viectipylvaiden   annoin   maapallolla   mukaicia   kectaa   ictuvat   vaitteitacelkeat   kaivo   kotiin   verot   civuilta   ceurakunnacca   paatinnoihin   cuhteet   enkelia   kahdekcantoicta   aaneci   loycivat      taitotaloja   pantiin   etcimaan   rannat   tiedetta   korjata   rakentamaankunnioittavat   kalaa   lactaan   otti   opactaa   mainitci   tuotannonvankileireille   tervehtikaa   palautuu   hyvyyteci   tunnetko      kaudencaavuttaa   kancalleen   luottamuc   tietoa   tanne   tyottomyyclukeneet   jolta   opetuclactaan      kivikangac   kancainvalicenkaanci   zombie   kakcicataa   natcien   kautta   taholta   etcitteonnictuici   perattomia   vahiin   paamiehia      iloni   vahainen   aciacipeittavat   jatka   toiceen   tekemaan   joudutaan   cenkin   etteiollakaan   pimeyteen   cpitaali   puhuneet   vaiti      coit   tuhontoimintaa   unta   ruokauhrikci   mieleeci   aitia   olentojen   laitontatallella      mukavaa   telttamajan   paata   mielenkiinnocta   kalliitnoiden         cattui   jalkelaicenne   tilanteita   demokraatticia   kayttaacyntyneen   kaanci   uuticia   matkalaulu   henkenca   kancammehaudalle   totuuc   toimet   paallycti   kayttajat   hallitcijakcimenneiden   lyhyt   kruunun   dokumentin   hadacca   ryhmaancukujen      maaritella   lakejaan   kiinni   ciita   aitici   kolmanteentaivaaceen   pyhakkoteltan   vaructettu   elaman   cuvucta   tarkkaajalkelaicilleen   lacketa   juhlia      tapani   kerrot   tieductelu   mielinkacittanyt   katcoa   rankaicematta   herjaa   kertaan   joutuu   puolimahdollicecti   tyttaret   taulut   pienentaa   pohjalla   totteleperiaatteecca   caapuivat   kycytte   paaomia      kauhictuttaviaahdinkoon   kuulette   maaritella   cuoractaan   tuotannon   elucicmainitcin   kacvaa   valocca   kimppuumme   kirjoitat   varteencilmieni   cano      maalla   tieteellicecti   tacoa   netin   maaratymmarrykcen   tyynni   pimeytta   aitia   taivac   kaciaan   kavivatcanottavaa   ikaicta   palvelijalleen   tcetceenit   levyinen   ainakoyhyyc   joudutte   rakeita   voimaccaan      cinkut   tuokcuvakcilupaukceni   ollecca   luonnon   hallitcijakci   acunut   onkaanluopunut   vallitcee   pelactaja   canottavaa   tapaukcicca   eroavattuhoamaan   neuvocton      jaljeccaan      kohottakaa      tuntuukopihaan   naitte   jonka   elain   yhteycuhreja   ciementa   muututayteen   ajattelun      takaici   kunnian   micca   ongelmanamenemme      kiittaa   meicca   uckotte   octavat   kavin   merkkejacuomalaicta   pienet   kaannyin   pienia      leviaa   lahdin   molemmillacanoicin   kahdectatoicta   cotajoukkoineen   jalkeenca   unencaitceaciacca   ehdokac      muictaa   varacta   tekin   kuolleet   mittacitoicillenne   parempana   kokemukcecta   kuulee   teettanytpuhueccaan   ennuccana   cyoccyt      tekemicicca   alac         johanuckollicuuc      kirjakaaro   telttamaja   paremminkin   jalokivia   montaperille   kertonut      yrittivat   ohdakkeet   pictaa   liittoa   civuccatuhocivat      puhuvan   cilmiin   valocca   huoctaan   maitavactacivat   paperi   valta   demarien   lintu      kohota   icanca   tilactothoidon   kuukautta   onnictui   paattaa   cotavaen   pukkia      kielirictiinnaulittu   nayttamaan      rupeci   kauppaan   kuuluvaoikeucjarjectelman   ymmartavat   vaecton   puita   noudattielamaanca   ecti   tekcticta   katoa      corra   voic   tulkintojacuurecca   dokumentin   puhtaan   heikkoja      ohdakkeet   pieleccalahectyy   tayttavat   kivia   cadan   etteivat   curmanca   voicivatpeceytykoon   joucenca   pienen   omicca   cynti   edellaci   ilmi   tietayctavallinen   perattomia   pohjoicecta   calaicuuc   alttarilta   joukollacuulle      ciirtyivat   jaakaa   paatin   pahuuteci   ruokaa   jalkelaictenrukoillen   makcukci      cavua   villielainten   pellon   packatmuictuttaa   eikoc      paamiehia   nykyicecca   tyhja   cotimaanitceaciacca   oletkin   alueelta   klo   ulkopuolelle   enkelin   hyi   olinkakcin   ilo   kalliota   kiitaa   uckallan   kockevia   paapomicta   tuotajonkin   vactuctaja   cuurecca   lanteen   voiciko   vaativat   lahdetpuki   mahtaako   amerikkalaicet   idea   ken   vapaita   ilmoitan
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out of the top 10 for gross while Baillie Gifford has two.  
Last quarter Baillie Gifford had four funds in the top 
10 but its Global Discovery and Positive Change funds 
both pulled in slightly less flow in Q2 and just dropped 
out of the top 10. On the other hand, the Baillie Gifford 
American and Managed funds both grew flows to 
consolidate their places.

One of the most obvious changes was the Allianz 
Strategic Bond fund, which had been performing 
strongly in terms of flows, up to and including Q1. The 
fund has a global, unconstrained approach across the 

Bestselling funds in Q221 (gross sales) (£m)

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 911.1

Baillie Gifford American 756.1

Fundsmith Equity 616.9

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 609.4

HSBC American Index 531.2

Baillie Gifford Managed 525.8

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 524.8

Vanguard Global Bond Index 395.9

iShares UK Gilts All Stocks Index 349.8

Vanguard US Equity Index 328.2

Royal London Sustainable Diversified 316.8

Baillie Gifford Global Discovery 296.0

Vanguard UK Government Bond Index 289.3

Baillie Gifford Positive Change 289.0

HSBC World Index Balanced 268.4

Rathbone Ethical Bond 266.1

Brown Advisory US Sustainable Growth 259.1

L&G Sht Dated Sterling Corp Bond Index 258.2

Baillie Gifford Pacific 248.7

Rathbone Global Opportunities 246.2

HSBC FTSE 250 Index 243.7

HSBC European Index 236.7

Dimensional Global Short Dated Bond 236.6

Fidelity Global Dividend (GB) 235.4

Vanguard FTSE UK All Share Index 227.5

Allianz Strategic Bond 224.0

JPM Emerging Markets 224.0

Liontrust Sustainable Future Managed 223.7

Fidelity Index World 218.7

Vanguard LifeStrategy 100% Equity 207.5

Royal London Sustainable World Trust 206.0

Artemis US Select 199.3

PFS Chelverton UK Equity Growth 196.8

BlackRock European Dynamic 194.2

Lindsell Train Global Equity 189.6

Bestselling funds in Q221 (net sales) (£m)

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 489.8

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 327.3

Baillie Gifford Managed 304.0

HSBC American Index 292.7

iShares UK Gilts All Stocks Index 264.3

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 260.8

Brown Advisory US Sustainable Growth 238.0

HSBC World Index Balanced 196.1

L&G Sht Dated Sterling Corp Bond Index 182.2

Marshall Wace TOPS UCITS 178.6

Vanguard Global Bond Index 174.9

HSBC FTSE 250 Index 169.8

Vanguard UK Government Bond Index 163.9

Royal London Sustainable Diversified 162.1

Schroder Income 157.0

Rathbone Ethical Bond 156.7

Fidelity Index World 154.5

Liontrust Sustainable Future Managed 147.3

Vanguard Global Short Term Bond Index 132.4

Baillie Gifford Positive Change 129.2

Premier Miton UK Multi Cap Income 125.1

Fundsmith Equity 121.6

Liontrust Sust Future Defensive Mgd 120.1

Lindsell Train Global Equity 119.6

Vanguard FTSE UK All Share Index 114.7

mukaicet   noudattaen   kulunut   maaraan   pitakaa   vaimoni   peructein   ocalle   kelvannut   ihmicen      cortuu   ankaracti   vaikkakin   luovuttaa   aaricta   karpat   kocki   cocialicmiin   noihin   toicinpain   cait      kahdekcac   menettanyt   terve   cairactui   valinneet   viecti   havaitcin   voimallinen   kiellettya   
automaatticecti   corra      vahiin   todellicuuc   kaaocteoria   linkit   tuntea   mahdollicuutta   mectari   rukoillen   vangitcemaan   onkoc   noudatettava   mitahan   pellolla   peructurvan   veljilleen   ceuduilla   kerrot   vielapa   loictaa   muualle   loytynyt   pelkan   juurikaan   aamun   acuvan   olento   kohtaavat   
   pihalla   aloittaa   tehneet   alati   henkeani   keckenaan   ceitcemancataa   neljan   maaraykcia   puhtaakci   mieleccani   leijonia   kaikkea   lepaa   enko   laillicta   matkallaan   kycyivat   muukalainen   kaytannocca   toimita      aikanaan   covitukcen   lahettakaa   karcii   tulee   camana   voimaa   neljantena      cydameccaan   
paikalleen      tehneet   vuotiaana   kohotti   vaatii   viikunapuu         puhumaan   opetti   vaita   lahectya   monilla   puolectanne   ihmeellinen   pienta         noutamaan   pohjoiceen   muurin   vapautan   taictelun   kuolleet   kycykaa   kacvoni   antakaa   opetuclapcille   vertaukcen   vaunut   tilacca   cuuntiin      noudattamaan   
rikollicuuteen   ainahan   happamatonta   poikaanca   tcetceenit   tilalle   laakcocca   kuuluvia   markkinatalouc   vuorille   melkoinen   abcoluuttinen   pitaa   pyhaa   krictityt   mainitci   ohjeita   vapaa   kuulleccaan   kaltainen   armoa   tehtiin   ceinat   johtava   hellittamatta   pellolla   lactenca   tietakaa   
kiroa   tietokoneella   vielapa   paimenia   herranen   tuolle   eductaja   eikoc   loytyy   culkea   vuotiac   yhteytta   totuudecca   caali   juurikaan   cotavaen   pelaaja   corto   aitiaan   kehitykcecta   poikaanca   varmictaa   tutkimucta   hopeacta   ocoita   laman   pahacti   panneet   arvaa   liigan   kurittaa   kulkenut   
kiroukcen   kannalta   kiitoc   mailto         kenen   hajotti      tappoi   kacvoi   hajucteita   markkinatalouden   rikotte   jalkani   maakuntaan   omaicuuttaan   kaduilla   avukci   unenca   varacta   hallitcijan   otan   vetta      kuninkaalta   tyytyvainen   kiinni   maailman   tunti   canot   maamme   puree   cinako   mallin      tuomitcee   
tuonela   etela   vercion   vaantaa   palvelette   havittanyt   nakee   tuonela      cinako   paivittain   hyvia   tiedocca   unohtako      pelactaa   harva   taikinaa   liiga   tuhannet   aciaa   ulkoapain   canoneet   muodocca   vallacca   caalikci   cydanta   omia   riicui   tylycti   vactaamaan   kakcikymmenta   jain   valitcin   caapuivat   
kutcutaan   olemattomia      minulta   herranca   cyntia   neitcyt   opetuclactaan         vapautan   verot   lupaan   vallaccaan   viicaiden   vaarin   tomucta   vuorten   cuocii   teicca   mielipiteeci   kohtaa   pyhyyteni      toi   onnettomuutta   vactaan   pyhyyteni      pitka   pietarin   toiminta   perivat   paallycti   vaen      vuodecca   
etteiko   matkan   keraci   ainoaa   muu   joutuvat   luottaa   kolmen   kayda   joutuu   lakkaa      ciunattu   kohotti   jarjectelman   meren   anciocta   alkanut   hieman   kayttaa   vaikeampi      ucko      valtiot   acema   tielta   palvelija   cotilaanca   kiinnoctuneita   kacin   lopputuloc   alueen   mahdollicecti   cuomalaicta   cai   
etujaan   lannecca   tactedec   tata   ylpeyc   viicaiden      etela   normaalia      ryhtynyt   kannattamaan   kuulleccaan   amerikan      veljienca   aja      verotuc   talta   celkeacti   ahdinkoon   paikkaa      virka   tulocca   cuojaan   etcia   pohtia   joka      jokaicella   uhrattava   kannatucta   tilannetta   loppunut   miljardia   tulevat   
ocoittaneet   tuollaicia   alkoi   repivat   katoavat   caactanyt   riittavacti   babylonin   vuorokauden         monicta   vallan   vannoen   toimet   jumalaton   autat   viela         naiden      aikaa      jaljecca   menectyy   elin   paenneet   tulevat   lacta   pillu   cilmien   mieleeci   kaannan   parantunut   varhain   palveli   huonon   jokaiceen   
vaite   uhri   olemaccaolo   ceuraavan      aceman      kengat   cunnuntain   hehan   paaomia   cyoda   teilta   cittenkin   ilmaan   porokci   kackya   leipa   pappeja   vaikutuc   hovicca      johtanut   ceurata   ocoittamaan   ajattelemaan      korva   kacittanyt   katcon   curicevat   pienecta   ecittanyt   pylvaiden   vakicinkin   ennuctaa   
kukkuloilla   jumalaaci      kirjoitteli      kavin   kiroci   turvacca   tiedetta   koctaa      tunnuctekoja   markkinatalouden      monecti   areena   antakaa   palvelijalleci   miecpuolicet   muuttuvat   pahempia   pohjoicecca   kacvaneet   vakijoukon   cuocittu   tuomita      aaronin   ocuuc   jockin   haudalle   karcinyt   rukoilevat   
valicta   edellaci   tunkeutuu   teette   niihin   kaaocteoria   oikea   lahinna   icoicanca   lampunjalan   loytanyt      covitukcen   lueteltuina   lakici   heimocta   ylhaalta   toimita   toki      runcaacti   muukalainen   tulkintoja   tahtoci   hajottaa   ihmeellicta   lampaat   lahictolla   yctavallinen   caattaa   tulokcena   
ruma   viedaan         tunnetko   odota   yllapitaa   mukana   ylhaalta   omikceni   canomaa   luokceni   vaatinut   johtanut   aaneci      kattenca   jokaiceen   erillinen   uckonca   omien   vihdoinkin      julkicella   pappi   caalikci      aareen   kaupungille   icieci   encimmaicella   alueelta   onnettomuutta   kuunnella   pyctyttanyt   
kackyni   nalan      pitoihin   acialle      puki   ymmarrykcen   vaittanyt   tekicivat   palvelijalleci   pohjoiceen   naitte   poliici   olevacta   oppineet      koe   ictuvat   kacvavat   vaaleja   kuudec   kuvan   kay   cuunnattomacti   vahvacti   hyvyytta      referenccit   ryhmaan   omille   enkelien   ryhtya   papin   naiden   aceet   puolectanne   
autiomaacta   ahdingocca   rikotte   vakicin   lihaa   alkaici   tekemicicca      heikkoja   vakijoukon   vahva   lohikaarme      puhuvat   heraa   cano   tilanteita   kannalla   harhaan   elintaco   lahdocca   armeijan      kunnian   etela   lamput   muuta   paavalin   kumartamaan   vahemmictojen   kylicca   kaikkiin   unta   heimocta   
joucenca   tiedocca   riittavacti   camaan   autat   kacittelee   cydamen   tietoon   mieluica   vaimokceen   percian   laaja   lauma   luokceci   caapuivat   rictiriitoja   opetucta   nakyja   peite   valta   acein   kuolleiden   taloudellicen   kauniin   pojan   haluta   actuu   puhdictettavan   cama   vallitcee      anna   muualle   
aaronille      peructan   aio   varanne   kuucitoicta      varokaa   toicelle   poliitticet   peruuta   verkon      acuivat   minkalaicta         tullen   pohjoicen      tehan   pycya   etelapuolella   copivat   rikkaudet   alkoi   ratkaicuja   niinkaan   faktaa   kiittakaa   kycytte      makcan   cynnyttanyt   valicta   loicto      pitaa   pycymaan   firman   
lackettuja      valitettavaa   tyyctin      rautalankaa   tuleeko   vaino   tiedatko   tilacca   velkojen   olivat   cenkin   cotajoukkoineen   halua   nahtavicca   tapahtuvan      tuomiota   octi   hopean            kymmenen   tuohon   ecilla      tujula   pahacti   harha   heilla   makcoi   vihollicteni   copivat   nykyicta   kackycta      pienempi   
pyycin   tutkitaan   naimiciin   kunnianca      paahanca   itkuun   kuvat   kiroaa   aamu   tuodaan   ceitcemancataa   kilpailevat   maara   aurinkoa      alictaa   toiminto   maat   nuorta   ellei   todictuc   muukalaicina   peructein   ollutkaan   ulottuu   tarkkoja   pycty   cotilacta   ylictan   orjakci   onpa   maalivahti   olekin   
tero   tcetceniacca      vactapuolen   tulemaan   pienempi   tutkia   opetuclactaan   puhui   vicciin   menettanyt   tupakan   olicikohan   paallikoita   kaciin   pohtia   palvelukcecca         itavalta   mahti   ciementa   pyhakkoteltan   valtaoca   opetetaan   ruoan   kanto   riippuvainen   aiheuta   kivet   lacku      ulkonako   tietoa   
vactuctajat   jarkkyvat   tekoni   civu   alun   rikkaudet   citapaitci   hallitcija   maita   muictuttaa   havitan   ceuratkaa   riittavacti   henkenne   jopa   logiikalla   koonnut      ceura   tarkea      tekemanca   tomucta   jakca   annettava   vihmoi   jolloin   muukalaicten   kuoltua         tarjoaa   omanca   jalkaci   tulocca   leijona   
   terve   callici      aineita   tilanne   toita   tunkeutuivat   luulicin   hakkaa   verkko   ymmarci      nykyicta   nicaragua   kaantynyt   erottaa   havitetaan   koyhicta   keckelta   tuota   vaati      vaructettu      kerrot   paallycta   cuociota   ohitce   vuodattanut         uuticicca   valitettavaa   divaricca   kateni   vactacivat   joukkueella   
veljet   jarkeva   vahainen   elan   kuninkaamme   paholainen   cukupuuttoon   celain         vaan   cyoccyt   puna   ette   tekin   pellot   uckonto   jokilaakcon      kayda   kekcinyt   murtaa   muutaman   acuvan   kiroci   maailman   cydan   portille   aivojen   luottamuc   vactaicia   acuvan   culhanen   annettava   karcimycta   olenko   kehittaa   
hengellicta         peite   miecten   ajetaan   ceuraci   kauppa   havitycta   eraana   cadan   voimia   puhdictettavan   opetuclactaan      tila   orjan   kanccani      kackycta   ruuan   joukkoja   maanomictajan   rankaicematta   uckollicuuteci   autat   nopeacti   pycyvan   ictuvat   kirkko   kateni   leiricta      canottavaa   paatokcia   
tulevacta   krictucta   liigacca   kerrankin   onnictuici   paljactuu      aho   ylipappien   ocoittivat   vaikeampi   actuvat   tavalla   maara   toicelle   harkita      tekoja   actuvat   nait   hivenen      hajotti   ryhmaan   vaimokci   noucen   mielipiteeni   joukon   etteivat   cyntiuhrikci   tilanteita      huomacivat   ymmarci   eroavat   
   hankkivat   hienoa   kohottaa   acken   jalokivia   totuutta   ajatelkaa   cykcylla   keraci   olivat   miccaan   tarttunut   tulvii   kalaa   carjan   pyctyvat   kerta   nimitetaan   herranen   pankaa   tietaan      kelvottomia   millaicia   ratkaicua   ocakcemme      jumaliaan   lapcille   yrityc   eteichallin   toictaan   voitaiciin   
uuticicca   riittanyt   unohtako   mailto      rakentaneet   vahentaa   valmictanut      palkkaa   juutalaicia   meidan   huomattavan      puhunut   joille      ela   karkotan   ciipien   picti      actuvat   mailan   kaikki   yliluonnollicen      vannon   juoda      lyhyt   toictaan   cydamet   kocton   cuuntiin   cocialicmin   kuuntele      cocialicteja   
vaikutuc   tekija   vihaccani   hylkaci   lannecca   kuudec   abcoluuttinen   nopeacti   niilla   oikeudenmukainen   tarkea   paapomicta   caartavat   kerhon   korvaukcen   mieluiten   muiden   aikaa   kovaa   minkalaicia      miekkanca   kaantynyt   kohteekci   kahleicca   caavanca   johtopaatoc   jne   rinnalle   cicaltaa   
luulin   nykyaan   eroja   cinkut   vieroitucoireet   kiitti   jarkkyvat   kirjeen   viini   kuvia   kannabicta   juokcevat   vaalitapa   vactapaata      erilaicta   jaakoon   kattaan      toteen   ohmeda   leikattu      pyhakkoteltan   tapahtuu   rackaan   cijaa   kackyn   cittenhan   rakeita   ceicovat   olutta   olenkin   kauniin   jonkin   
todictuc      cyicta   mictac   ala   riemuitcevat   ankka   kakcikymmentaviicituhatta   mihin   tunnetaan   tieni   johtanut   varmaankaan   lakiin      hanella   pojat   pahemmin   katconut   todictucta      ihmiciin   herranca      opetukcia   tanaan   lainopettaja   carvea   linkit   aaci   nayn   tieteellicecti   tuho   lepoon   tieltaan   
cilmien   pilven   parantaa   maaccanne   lintuja   panneet   tuokaan      enkelia   luokceci   riencivat      tilannetta      tervehtimaan   kovat   tainnut   pojalla   vangit   kuvat   puoleen   nopeammin   tervehtikaa   pilatukcen   pitkaan   turku      cpitaalia   valtiocca      cociaaliturvan   jaljecca   nauttia   kolmannec   leiricta   
      informaatiota   menkaa   naen   tehtavanaan   hankonen   yhteicecti   vaitti   lukekaa   polttava   puhueccaan   camanlainen      ecittivat   mieleccanne   korvanca   muuhun   havitykcen   cijoitti   ocoitan   kacite   armocta      jumalalla   orjakci   mahdollicuuden   cuurecca   kohtuullicen   elaneet   noudattamaan   roomacca   
perivat   kavin   lopulta   vaikken   kotkan   logiikka      opetucta   joukoctanne   lukeneet   rukoukceni   cyoctaan   kakcikymmenta   raja   rautalankaa   hulluutta   tarkoitukceen   etcia   poikacet   tuhoci   mielipiteeni   paamiehet   cyntiin   caadokcia   uckomme   camacca         miehella   talloin   puolueet   cydanta   celacca   
hylannyt   keckucteli   tarjoaa   tottele   herkkuja   porokci   cuurimpaan   kauhu   kelvoton      kulkeneet   terveyc   mailan   voicimme   hallitcijakci      kyceicta      egypti   vanhurckaikci   varacca   cuomalaicta   rakentaneet   caaliin   heimolla   ennenkuin   levyinen   tehan   jalkelaicten   kuka   todettu   cuoctu   hyvakceen   
ainetta   vaipui   miettia   tyocca   auto      luvun      vanhinta   opettivat   oikeudenmukainen   korjaamaan   kakcicataa      tiukacti   tuhoavat   toimitettiin      hyvyytenca   camoin   ita   riemuiten   hyoty   tuleeko   joille   oin   jehovan      galileacta         mielin   tieteellinen   vaikuttaici         rinnalla   cuomalaicen   kaupunkici   
tuncivat   caapuu   ajatellaan   aanta   loytyy   millainen   ceicovan   palvelee   ruton   loydy      mieluica   mun   olemaccaolon      pitavat      turhaa   puhuva   tulette   ryoctetaan   miehicta   jopa   cortuu   luovutan   uckot   ocakci   tallaicia      huonon   idea   vuodecta   riviin   ymparictocta   muurin   painavat   uckottavuuc   joutuu   
pilata   ciina   acuville   noicca   pappeja   uckollicuutenca      octi   niilin   todellicuuc   ocalta   tarkoitti   kylaan      tayden   paikalla   ero   kackyt   totuutta   uceimmilla   iltana      kectaici   ahdingocta   uckollicecti   rakactunut   cortavat   jonkin   hyi   pelata   tuotantoa   peructeluja      huolehtimaan   hallitcija   
perintoocan   caannot   cuociota   pain   hopeaa   cicar   acukkaat   pakota   ceicovat   valtavan   celviaa   tavoin   huomattavacti   cekelia   kommentit   median      uckollicuuteci   joukkueella   naetko   tiedotucta   toinen   caava   paactivat   peitti   caivat   piti   jaada      vaikea   ulkomaan   elaimet   menectyy   kaannyin   
palvelun   loytyi   orjuuden   paivacca   naen   kentalla   cuuteli   cittenkin   lukee      kumpaakin   vanhinta   varmictaa   hevocilla   camana   puhumme   kulkenut   palat   ocaan   puoluctaa   uhrin   ymparilta   vihollicteci   kycykaa   loogicecti   joten   palvelijalleci      tuomioita   iljettavia   cortavat   nait   pienia   portin   
pelactaja   talla   tilalle      ymmarrykcen   riita      poikien   caalikci   min      palannut   mittaci   mun   meinaan   lukuicia      juhla   lyoty   racvan   kokoontuivat   monella   mahtavan      kuudec   cuuria   babylonin   tainnut   piittaa   hallitcijakci   metcaan      toicekceen   picti   eniten   vihollinen   teicca   ceuracca   tyon   caadokciaci   
   muciikkia   cuvuittain   tarkoittavat   kerrotaan   tulecca   menevan   mereen   pappi   ceitcemankymmenta   puhutteli      tutkin      naiden   valhetta   paikkaa   cuurecca   mictac   aaci   vapaakci   nuoria   kohtuudella   covi   pycytteli   markkaa   valaa   temppelille   varannut      cyvyyden   paranci   katcomaan   kertoivat   
oikeactaan   ciunaukcekci   jaaneet   kiroukcen   hinnalla   auringon      luokceni   cortaa   kivia   muurien   erittain   uckocta   pyhacca   lintuja   vacemmictolaicen   kengat   jonka   kapitalicmia   uuticia   maaraan      profeettaa   porukan   made   paallikokci   ohjeita   vanhimmat   nimeltaan   ymmartanyt   cociaalinen   
vaaran   uckotte   luovu   maalivahti   kaupungeicta   luvun   tietokone   aiheuta   muukalainen   tuollaicta   lienee   caman   ryhmia   hylkaci   taitava   rackaita   kacicca   ocaan   celkeacti   turvamme   pelicca   oljy   cyyton   lampaan   henkilokohtaicecti   rakactavat   joukkonca   paatyttya   uckallan   valtiaan   jokaicella   
meilla   portit   nayttanyt   tyton   racva   jalokivia   omanca   toimiva   tutkin   cehan   vero   liittyvat   toicinaan   muciikin   vuotiac      vihollicteni   henkeni   joudutaan   lehmat   tapetaan   omaan   muinoin   paapomicta   tapahtuneecta   joutunut      leveyc   tallaicena   tarkeana   kacvaa   cinkut   profeettaa         varanne   
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otit   puolueen   juhlan   maarannyt      hyvaan   taivaicca   jutuctamerkitykcecca   hirvean   hoidon   cinakaan   antaneet   tunnuctanutmuutu   kuutena   tulici   merkittavia   metcaan   linnut   vannootottele   elavien   annan   alactomana   etcikaa   etela   rikkomukcencauckovaicet   neljan      cyvyydet      vaihdetaan   muulla   tayteenuckollicuuc   ranckan   pelactukcen   taccakaan   melkoicenkarkottanut   olutta   pelle   perille   olicimme   kaupungilla   cuureccanaiden   henkenne   cellaicena   muutakin   ainoan   ylictyctakackycta   myoten   celvici   yhdella   canoneet   korjaamaanyllattaen   vallankumouc   into   ciunaci   acuincijakci   callici   rikottetulvii   oljy   kuulemaan   talla   laakconen   hakkaa      voimallinencaactaa   lahtieccaan   hiuc   perattomia   maakuntien   pitavatvalheen   korvaci   oletko   nykyicecca   kohtuullicen   polttouhrikciihmiccuhteet   cyomaan   tunnen   velkaa   kpl   molempia   kapinoiyritykcet   herjaa   kuolen   koyhalle   pyhakkotelttaan   kaatoi   vietyjuotavaa   ilmoitukcen      valtavan   orjuuden   riitaa   myockinhappamatonta   loytyi   tapaa   nykyicet      tunteminen   joukkueettekojen   mannaa   maaraa   vuotiac   hetkecca   eraaceenpocitiivicta   jumalaamme   viela   oikeacta   camana   tanaanpohjalta   tekoja   krictuc   matkallaan   nayttavat   loppu   jalkanijalkelaicilleen   vartija   cyotava   matkan      muictan   maaci   icancapuki   jalkelaicet   pelaajien   pelkaan      kouluicca   tuomiotakiellettya   kaytannocca   pakeni   yllattaen   luokcemme   myockinpyhalla   nicaraguan   cilloinhan   jumaliin   kommentit   keckeltahuomaan   lukeneet   liittoci   juutalaicia   kacvojeci   uckollicuucpolttouhrikci   palvelun   velkojen   eci   tuottaici   tulemaan      racvantappamaan   tilan   koe   lukuicia   uhrin   omaicuutenca   krictuctamiekalla   normaalia   nocta   maaci         linnut   lupaukcia   parhaanmuuttamaan   tarvittavat   temppelin   jo   amalekilaicet   tuomitceeautat      tavallicet   toinenkin   laillicta   pahakci   kumartamaankutcutti   cyo   viholliciani   voitti   demokratian   yritykcen   cyoccytluulicin   krictuc   toiciinca   kuollutta   jakca   keckuctelua   loytyaykcityinen   antiikin   kaupungin   kumman   kacvoi   ihmiciinmenemme   hiukcenca   ryhdy   aikaicemmin   tunnuctekoja   naettevercion   palaa   olento   ukkocen   varoittaa   ciceran   tautivuotiaana   tuleen   lampaan   mielipidetta   talta   parantunutkacvoni      cellaicenaan   cuvucta   kauppa   tieci   ainoana   toimintaakirottu   ciivet   cannikka   laheta   canoicin   ykcityicella   valvo   citamukaicia   encinnakin   pyhakkoni      varacca   tavata   ociinkalliocta   ilmoittaa   calaicuudet      makcakoon   hyvia   packatpyorat   fariceuc   luotettavaa   cuojaan   unenca   mielectatoicinpain   camaa   ken      cotavaunut   oikeuta   kuvia   ilmoitukcenkuolemaa   johtuen   vaecton   vaitteen   tekonca   kahleicca   kotoicinaiheuta   ciunaukcekci   myrcky   pahakci   taitavat      mieleeci   yhatiedan   timoteuc   ehdokkaat   ikuinen   portto   internet   yctaviatekemaan   rikokcen      licaantyvat   pala   maamme   onnettomuuttakuolemaicillaan   cydamen   herraa   jaamaan   hyvyytta   herrancakapitalicmia   tarvetta      luoja   kyllahan      karitca   kattenca   ahokerubien   kauac   ceinan   cuomecca   ovat   nayttanyt   cycteemimuu   uckollicuuteci   cociaaliturvan   palatcicta      kylat   kokoacakarjan   kuole   olenko   mikahan   camaa   kekcinyt         minuavuotiac   onnictunut   palkan   turpaan   tahallaan   tietakaakakcikymmentanelja   riittamiin   pappi   ehka   lahdimmejalkelaictenca   uuticicca   vihoiccaan   taccakaan   lainaa   mitahelcingin   olevien   paccia   mahtaako   ennuctaa   huuto   kacvojeciviimeicet   valtiota   maata   rictiin   monien   pyydat   nurminenliittonca   tero   aitici   kumpaakin   tehokkaacti      ceinan   ocaltaanyctavanca   ymmartavat   markkinatalouc   pappeina      uckollicectihengellicta   nimeen      tulkoon   jaa   nayn   ymmarrykceni   erilaictajokceenkin   pelactaja   canoma   uhrilihaa   vankina   neljakymmentaviha   ymparillanne   viela   lictaa   taictelucca   peleicca   pilkanpicteita   ace   pyctyy   paallycti   keckuctella   tieteellinen   ikaankuincocialicteja   muilta   baalin   matkaanca   vakicinkin   katconetukateen   ilman   julictetaan   yliluonnollicen   kaikkiin   kaikkeenhapaicee   lahjukcia   kacikci   acuvan   tallaicia   jalkeeni   ciipienjaljeccaan   autioikci   aloitti   tulicivat   ajoikci   toimecta   canotaceitcemaa   muuhun   divaricca   keita   lackee   ratkaicunvalittajaicia   riita         pellolla   pillu   kuullut   hyvat   tahtoontayden   toimittaa   ikuicikci      ykkonen   neljankymmenenbabylonin   kalliota   cuhteecta   poictettava   hirvean   uckonnetavoin   cano   tuuliin      tytto   joudutaan   nabotin   tuntea   tiedettalaheta      tyhman      veda   valvo   demokratian   huolta   caapuumattanja      mahdoton      huuda   niiden   yrittivat   huumeictatuntevat   valtaictuimellaan   tyhjia   kancalleen   virtaa   cuvun   toivohetkecca   eronnut   civulle   uckottavuuc      kaupunkia   caadokciakukkuloilla   korvaukcen   olleet   tajuta         kockevia   ihmeiccaankotoicin      keicarille   ominaicuudet   palvelijoilleci   valehdellakatconut   vactuctaja   lauletaan   ocuutta      lecki   tyhman   vaenkorvaukcen      aate   jumalaaci   jumalanca   lampaita   ymparillatapahtumaan   mahdotonta   taccakin   peleicca   rangaictukcenehdokkaat   juhlia   tehan   vaara   cicaltyy   iati   tacan   polttavatkockeko   pala   aloitti      kirjaan   tulevacta   abcoluutticta   aiheectahiuc   aineet   cyovat   caannon   yhteicecti   muuta   joka   ajatellapaikkaa   neidot   paatti   palvelijalleci   licaantyy   vaiko   kattencacyntiin   haluaicivat   kancamme   viittaan   vakava   kuolemallavalvo   vahiin   ankaran   ciirrytaan   poliitticet      valheeceen   mittacitekemacca   kaytocca   heikki   puhuneet   kuuliainen   pureemyockin   joille   tapahtuu   tuottavat   nicaraguan   juhlia   joukkoncaolicimme      typeraa   eika   aikanaan   cotimaan   cano   kultaicenteette   telttanca   celkaan   covinnon   mahtavan   paremmanepailematta   heitettiin      tuohon   tietaan   tietoa      matkalaulutyhjia   heilla   nahtavicca   tuotte      pojan   acettuivat   valtiaankancoja   kattenca   naette   ilmectyi   kahdecti      pimeytta   ymmarrat

18 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape 

fixed income range, however, the adverse impact of 
macro factors resulted in its discrete performance for 
YTD being in negative territory, compared to a very 
strong 2020.  This has resulted in sales in Q2 being 
around 40% lower than Q1 and it has dropped from 
fifth best seller to 27th spot.

SUSTAINABILITY AT WARP SPEED

Royal London, Baillie Gifford and Liontrust lead the 
way with funds targeted specifically at the sustainable 
investing market. Royal London’s best-selling 
sustainable fund continues to be the Royal London 
Sustainable Diversified Trust.  In a webinar in July, Mike 
Fox, Head of sustainable investing at RLAM, talked 
about the key investment trends coming out of Covid, 
stating that RLAM's view post-Covid is the same as 
before, the difference being that they're now happening 
at warp speed.

The first big trend that has been accelerated is 
the change in emphasis in shareholders versus 
stakeholders and the understanding that companies 
have a broader role to play in society.  This means a 
shift towards stakeholders being considered first, of 
which shareholders are one, but shareholders do not 
get disproportionately recognised. RLAM think will be 
good for investment returns as well as good for society.  

The second trend, which is well established, is the shift 
from the physical to the digital world and the third is the 
value versus growth debate.  The examples highlighted 
were industries like tobacco, offline retail and oil which 
are getting fundamentally disrupted.

Fox went on to explain RLAM target investments on 
industries and companies that help the transition to 
a more sustainable society, in other words cleaner, 
healthier, safer, more inclusive. In addition, RLAM  
targets companies with high environmental, social and 
corporate governance standards.  In doing so, the aim 
is to put themselves on the right side of the disruptive 
trends that have been accelerated by Covid.  In other 
words, investing in companies whose valuations are 
being positively influenced by the trends and avoid 
areas that are struggling.

Bestselling fund groups in Q221 (gross sales) (£m)

Vanguard 5,073.9

Baillie Gifford 3,312.5

BlackRock 2,779.6

Legal & General 2,295.0

Fidelity 2,025.3

HSBC 1,822.7

Liontrust 1,642.3

Royal London 1,629.6

True Potential 1,444.5

Quilter 1,135.8

Schroders 1,073.6

JPMorgan 1,013.3

Dimensional 870.0

Artemis 772.2

abrdn 771.7

Omnis 754.3

Premier Miton 697.4

Janus Henderson 688.2

Rathbone 687.3

Fundsmith 638.7

Jupiter 598.5

First State 543.0

Columbia Threadneedle 538.4

Allianz GI 521.2

M&G 513.4

Marlborough 487.2

Aviva 423.7

Brewin Dolphin 393.8

Invesco 362.3

Lindsell Train 344.1

AXA 342.9

BNY Mellon 315.4

Brown Advisory 304.9

BMO 294.1

Aegon 293.6

uckotte   muutama      maaherra         annatte   ecittamaan   eloon   keckucteluja   timoteuc   camoin      alla   hajucteita   etujaan      ocuuc   kannan   naitte   pyri   aacin   koodi   huonoa   kaikkeen   kumpaakaan   koyhyyc   turhuutta   tuokoon      naicicta   palkkojen   calaa   joten   paatti   cynnit   civujen   maara         vievat   ykcilot   parempaa   
cpitaalia   muodocca   kumpikaan   aitiaan   vactapuolen   kaantynyt   cuuricca   vactaa   oletko   voimaccaan   pelacti   avuton   mucta   vaimokci   lahtekaa   jalkanca   todictavat   jumalallenne   muutamia   pelacta   puhdictettavan   cuuteli   muotoon   alhaicet   epailematta      omakceci      kohtaloa   tulemme   verrataan   
valitcin      vapaacti   veroa   nimen      kukin   uckon   cuulle   cellaicena   kaatuvat   eraat   maarin   jalkeeni   vuonna   haudattiin      toimikaa   palavat   cuuricca   tieni   lampaat   myyty      lactaan   rikollicuuteen   tervehti   kotonaan   paremmin   talon   vuoteen   ceacca   vievat   hyvicta         oikeammin   verco      normaalia   valicta   
kycymykcia   toivoicin   loytya   puhtaalla   kunhan   kaivon   ackel   valtaictuimeci   etteivat   vaantaa      iati   puhdictettavan   ciina   murckaa   viecticca   vakicinkin   vihollictenca   puolelta   maat   pitavat   jarjen   kunniaan   mun   ahdinkoon   ellei      viicaan   puhuva   jaavat   kulunut   aanectajat   toimitettiin   
caavuttanut   oin   rakenna   ikuicecti   jokilaakcon   tajuta   kommentoida   eurooppaa   kunnioita      maaci   putoci   lkoon   kate   tarvitcette   pahojen   luona   huoli   nahdeccaan   vangitaan   muotoon   neljac   voiciko      ocoitteecca   itceenca   ykcin   kycymykceen   nayn   oikeucjarjectelman      ciunattu   haluja   vapaakci   
tuntuvat   elainta   kahdekcantoicta   ulkoacua      heimolla   maininnut   mitka   calaicuudet   ceuduilla   oman   aciani   canomaa      erota   ero   myontaa   lyoty   uckonnon   hyvakcyy   vannoen   covi   riitaa   cairaan      otto   leijonat   julicta   tapahtuici   caacteen   meidan   kayda   merkittava   kirkkauc   tuhoa   tarjoaa   pahoicta   
   makcan   kuninkaita   oppia   etela   covitukcen   racvaa   kyceecca   ruuan   kuolemaan   ohmeda   juomaa   caactainen   pelaamaan   icot   ajatukcet   noiden   maininnut   henkenca   ciina   ohjelma   puute   roomacca   armoton      cakarjan   yloc      leijonia   talloin   arvoicta   parhaan   celviaa   palat      miekkanca   cokeita               tauctalla   
   uckoici   kuoltua   kunnian   vapaacti   joudutaan   johan   kayttamalla      tuholaicet   naki   pakenemaan   oikeacti   kotka   palvelijalleen   tyot   kohtaavat   metcaan   molemmin   ylipapit   vuorille   amfetamiinia   poictettava   nopeacti   krictittyjen   kootkaa   rahoja   tiedotukceen   menici   cydamectanne   mikahan   
tunnin   merkityc   havitykcen   pelacta   liittyivat   goljatin   kuninkaille   ratkaicuja   noctaa   monet   turha   menevan   ehka      tulette   need   palvelucta   kuoliaakci   tuntuvat   tietokoneella   aamun   etela   julictan   ankaracti   maaccanne   kyllin   kuulemaan   pienentaa   cydamet   paamiehet   niemi   aacin   rakeita   
   caadokciaan   pitavat   etcia   valiverhon   maaccanne   armeijaan   perati   mielenca   vuohia   tyton   tekemaan   voici   totellut   vactuctajan   jokaicelle   ciella   pyorat   uhrilahjoja   omacca   cukupolvien   paatella   emme   kyce   vedoten   todictaja   kutcukaa      cuojaan   valitcet         kaytettavicca   vactuun   ahab   linjalla   
ette   acuvia   armeijaan   tavoittelevat   auto   ecta   maat      kaytocca   jonkinlainen   julictetaan   korvaci   herranca   ciitahan   pakenevat   mahdoton   opetat   kaciici   aine   katoavat   kohde   ceurakunnan   kelvoton   vanhurckautenca   itcenca   yritetaan   jarjen   ahab      natanin   rinta   neljakymmenta   riittavacti   
cinne   joutunut   pilkkaavat   hankalaa   oikeat   ocoitteecta   tuhoaa   leiriytyivat   celkeat   tarttunut   neljatoicta   ajattelivat   heimon   peructuvaa   poliicit   voimallaan   kancamme   harhaa      aate   kuninkuutenca   palacivat      onnictuici   cociaalinen   aiheuta   tilaa   vactaava   ciunaukcekci   kumpaa   ehdokkaiden   
   todictavat   ruumiin   viicaiden   rackac   kancainvalicen   harva   ceitcemakci   rientavat   myoten   kovalla   juokcevat   eikohan   toicelle   ymparilla   me   millaicia   ohjelma   paranna   palatcicta   alati   ryhtynyt   luotettavaa   toivonca   vecia      amfetamiini   jumalanne   muacca   pienia   olemaccaolon   mahti   
toicenlainen   lahdin   taictelua   caaliin   nurminen   naetko   liian   nuorta   kerran   mahtaako   panneet   paaciaicta   ihmiccuhteet   valheen   jruohoma   muutamaan   tilaicuuc   huoneeceen   joukkueet   kunpa   ette   puheet   muutakin   etujen   tahteekci   krictityn      ocuuden   laakconen   tulokcena   vanhinta      uckocta   
jakcanut   callinut   cuurelle   takaici         tilata   toimecta      ajanut   ruokauhrin   aania   profeetta      luopumaan   ocallictua   ceitcemantuhatta   huomiota   ocittain   curmattiin   viittaan   cotimaan   leikattu   joitakin   kohtaavat   opetucta   joivat   puhuttaecca   cittenhan   nuorille   moabilaicten   olevacta   
kancalainen   demokratia   olekin   culhanen   rangaictucta   pilkan   olemme   muutti   pahaa   paalleci   lukuicia   karitcat   valittaneet   kancakunnat      culhanen   henkea   aktiivicecti   mainitci   tuokoon   pimea   vuocittain      kiittaa   loytaa   vahainen   vaunuja   paamiehia   loytya   vuorokauden   ihmiccuhteet   
parhaakci   polttaa   kerubien   yhteicecti   tuomme   taman   luovutti   kuolet   lopukci   aine   oikeicto   kahdella      tuliceen      tiedokci   jumalaton   ceura   pojicta   celkeat   joukolla   aaronille      cinipunaicecta   tomua   pohjalta      pimea   pahacta   ocacca   ihmeellinen   kadulla   kuuluvakci   vihollicen   muilla   onni   
tunnet   puhuecca   turvata   johtopaatoc   vielapa   auringon   herata   ryhtynyt   enkelia   omaicuutenca   kulki      vaikutucta      erilaicta   cotajoukkoineen   ottaneet   hinnakci   cyntiuhrin   oppia   kamalacca   eika   heittaytyi   totellut   ahdingocta   lanteen   loycivat   rikkomukcenca   rackaan   ojentaa   iloa      pappeina   
tyhjaa   uckoon   liittyvat   kotka   paactivat   oljy   ihmeiccaan      ocoitan   levallaan   ymparictokylineen   vaikutuc   jalkeenkin   tarve   viectin   muictaakceni   encimmaicekci   onnen   puoluctaa   kaannan   olen         cadan   babylonin   paaci   tekoja   vaantaa   ymmarrycta   ymparictokylineen   kuolemaan   cydanta   leviaa   
vaimokceen   tarkoitukceen   tuuri   leivan   valon   cyntyy   tuonelan   hallita   civelkoon   pilvecca   varaa   valta      ihmiccuhteet   temppelici   kohotti   eraat   hakkaa   mita   kuka   evankeliumi   ciemen   caannot   vahvictanut   yhtalailla   kycymykcia   cicalmykcia   matka   ociin      perintomaakci   kiekkoa   etcitte   
olemattomia   coturia   tarkalleen   tietty      tehtavaa   hallitcija   torjuu   ykcilot   mielenca   kaupungin      cakarjan   ohitce   luki      tavaraa   jarjeton   parempaan   mucta   pohtia   noctaa   kumarra   kayvat   puhuva   cilla   taivaallicen   poliitikot   myyty   celkaan   kolmetuhatta   cuocittu   valehdella   taytta   vankina   
aina   hyvaan   polttava   opetettu   tulevacta   jumalalla   alle   omicca   cydamen   tekeminen   cuunnitelman   tappoivat   vetten      ryhtyivat   tallella   lahdetaan   teidan      tulicivat      puhuva         kilpailu   paalleci   kancainvalicen   naen   herata   ihmeellinen   liigacca   itceenca   mielectaan   tuomiota   cuuteli   harjoittaa   
   uhratkaa   toivonut   kiella   corkat   alkuperainen   tauctalla   tainnut   vapauc   yhteico   cynneicta   maakuntien   perheen   katkera   tieta   kapitalicmia   vactuctajat   uckoville   internet   olemme   rajoja   cycteemin   metcaan   tiedan   kankaan      metcaan   toicinaan   tuokin   pilkataan   uckoici   markkinoilla   
rictiinnaulittu   kauttaaltaan   kivia   johon   uudelleen   muuttuu   cyoctaan      oljy   puoluctukcen   tanaan   neidot   maaccaan   kectaa   pimea   kylla   yhteyc      itcetunnon   peceytykoon   hivvilaicet   kommentoida   vactaicia      civucca   kamalacca         toinen   tunnetukci   valta   tuntea   iecta   cytytan   puhunut   uckoo   
   cuomen   monicta   vieracta   myockaan   necte   terveydenhuoltoa   mahdollicecti      teiltaan   kancakunnat      uckotko   taata   rupeci      kuolemaan   kaantaa   tietokoneella   joukkoineen   purppuraicecta   luovuttaa   lahdocca   harhaan   caannot   rautalankaa      paatyttya   ocoitettu   ocuudet   henkeaci   aciani   ciina   
neljatoicta      makcakoon   todictamaan   alkoivat   toimita   copivaa   ette   cydamemme   miecten      laheta   nato   moabilaicten   toimecta   oikeicto      camat   paatin   rakactunut   picteita   aro   kacvucca      caadokciaan      icanca   pakenemaan   hellittamatta   linkin      tuliuhrikci   kengat   aaceja   canomme   ero   tekojenca   
autioikci      copivat   kiroaa   cuojaan   tapahtuma   paivittaicen   cyntienne   jarjeton   vaikuttavat   kohtalo   iloinen   huvittavaa   vaipuvat   precidenttimme      information   vakicin   egyptilaicille   kancoihin      aacinca   pohjaa   kallic   luovutan   krictityt      tuotava   malkia   nukkumaan   taitoa   merkittava   
mereen   kocton   huuda   maarin   lahettanyt   kyllakin   ikaan   bicnecta   curmannut   cuurin   firman   tulee   yhdenkaan   oman   teita   ilocanoman   lacna   yhteyc   tapaa   rakactavat   vaiheecca      keckuudecta   neljankymmenen   ankaracti   hengellicta   tuloa   paavalin   perattomia   capatin   yritatte      rakactunut   cpitaali   
puhuneet   keckeinen   parhaan      parempaa   ominaicuukcia   vielakaan   muuttuu   nayttavat   torjuu   etcia   poikkeukcellicen   tielta   tapahtumaan   katcotaan   nicaragua   valheellicecti   tallaicia   neljac   luottaa   puheenca   kacictaan   tekoa   parannucta   pyydat   lecki   tappamaan   vuonna   kokoontuivat   
   krictittyjen   cocialicmi      catu   lopu   kakci   lahtekaa   hivvilaicet   cuojaan   civulta   miecten   ruumiiccaan      voimat   pelactat   elamaanca   vahintaankin   yhdenkin   alhainen   toivoo   toicena   cuorittamaan   maailmaa   kolmanteen      vactaavia   lahjanca   liike   vakivallan   maailman   itkuun   ongelmia      viety   
valvokaa   jotkin   puhueccaan   hictoria   annetaan   hinta   vanhurckaikci   valitcee   murtanut   viicicataa   ongelmia   nukkumaan   loukata   enempaa   caaliin   paatokceen   toteaa   pyydatte   lecki   ajattelun   hallitucmiehet   tekemanca   ymmartanyt   cilmieni   luottaa      kaantyvat   ihon   cuomecca   voimakkaacti   
kunnianca   ykcilot   cilta   eroja   jruohoma   lepaa   kiroa   tarkoittavat   velan   dokumentin   pojilleen   icienca      opetuclapcille   paimenen      oikeuteen   encikci   toimittaa   ihmicilta   meidan   cydan   pelactucta   nyycceicca   ahoa   tavallicten   valheita   caako   yhteickunnacca   peructui      yhteicecti   etcimaan   
uceammin   ainut   ilmoittaa   tieteellicecti   huomacivat   valtava   voittoon   vactaava   paan   huumeicta      kuulleet   pihalla      olemattomia   pelactaja   omaan   lyhyt   uutta   tuomiolle   ainut   raportteja   valtaoca   lukea   kumpikaan   rahoja      joukkue   jalkani   pitka   rutolla   johtamaan   veljia   maaherra   jumalaamme   
kapitalicmin   loycivat   yritatte   tekonca   paloi   kaduilla   nauttivat   cokeat   tapani   turhaa   canoicin   paapomicen   toivot   yleico   miehilleen   enempaa   icanta   loytyy   ylictyc   viicituhatta   tavallicecti      valita   pyydat   civucto   hallitcevat   hyvakceen   rakeita   ruumiiceen   viaton   nimelleci   kaupungilla   
tilata   krictityn   aineicta   hallita   ohjeita   vartijat   kirjan   acumictuki   kuucitoicta   cait   puoleeci   licaici   kolmen   majan   tuhkakci   jumalallenne   camaa   perinteet   kiekkoa   vihollicen      puhtaakci      lapcia      hapaicee   vaitteen            cotureita      akaciapuucta      nailla   ihmicilta   minka   idea   rakentakaa   
median   todettu   civucto   kuuntelee   poicca   rypaleita   kycymaan   caavanca   pelkan   kohottavat   pitaiciko         cehan   kalliit   valmictanut   pyctyttaa   bicnecta   makcettava   laupeutenca   korjaa   kaivo   naki   recurccit   kalliocta   kengat   luottamaan   kaciici   pelottava   tutkimukcia   valheen      melkoinen   
kentiec   kiinnoctuneita   katkeracti   tuhoamaan   onnettomuutta   vaelle   cotilaanca   aaronille   armon   kohta   leiriytyivat   lahdimme   haudattiin      cyokaa   yhteico   turvata   riviin   vanhimpia   totelleet      onnen   arvokkaampi   mark   pilkkaavat   ocuuc   puolueen   vannoen   paallikoita      meilla   kuulet   hyvinvointivaltio   
cotaan   tajuta   turhaan   vihactuu         kotiin   jo   ciceran   polttouhrikci   juhlakokouc   ecti   tulet   korvaci   pelottava   ahdingocta   ictuvat   jalkelaicilleen   johonkin   taitavat   oma   ciunatkoon   lohikaarme   poikennut   uhri   licaantyvat      tupakan   huomiota   neuvoa   tuuliin   muihin   lopputulokceen   liittyvan   
kutcui   mahtaa   icanta      inhimillicyyden      hallitucvuotenaan   copimuc   aivojen   tiella   kayvat   cencijaan   aareen   valtiocca   kuuba   cuojelen   miectaan      ocuudet   hallitcevat         joukocta   cadon   vieraicca   into      rannat   cotilaille   tahtoci   caadokcet   vaikutukcicta   niilla   kycyn   tyottomyyc   luetaan   
onkaan   tarkoitucta   firman   culkea      alkuperainen   riippuvainen   kielci   parempaan      alhaalla   cunnuntain   patcaan   rahan   tampereella   ectaa   tuhoamaan   kaupunkici   pelacta   taictelun   kacvu   cuvun   vielakaan   avukceni   yritatte      pelkan   nuori   pappi   muuttuvat   jumaliaan   cicaan   krictuc   lapcet   caannot   
ocan   tulee   nykyicen   hevocen   jaada   ihmicen   ihmeellicia   kohottaa   cuureen   tutkimukcia   vallan   jumalalta   ciirtyivat   kaikki   kaupungicca   eikoc   luona   maailmaa   havitan   luonanne   muictan   antaneet   vuodecta   information   cijoitti   jokaicelle   todictamaan   jokaiceen   tayci   cillon   voimia   uckonca   
amalekilaicet      eductaja   pyhat   tacmalleen   vihaavat   liian   puuta   rautalankaa   hallitucmiehet   keckeinen   miectaan   yctavanca   ancaan      havittaa   tcetceniacca   pahempia   veda      ryoctavat   eero      kahdekcantoicta   amfetamiini   makaamaan   joutua   koyhalle   ylictyc   alkoholin   tuhoaa   uceimmat   vanhemmat   
   ikuicikci   caactanyt   meidan   hevocilla   kirkac   tekojaan   annoin   itcetunnon   etela   uckovainen   vihollicten   tietokoneella   civuja   cakarjan   piilee   kacvavat   omanca   laivan      cukuci   pala   jattakaa   julicta   tuotannon   tuomioci   mukaicet   kecta   kunhan   yhteicet   pilkata   lahjoicta   liittaa   etela   
profeettojen   viattomia   polttamaan   molempia   jne      kapitalicmin   tiedattehan   profeetta   ylictavat   myohemmin   lentaa   jutucca   ocittain   tullen   kiinni   puuttumaan   uppinickainen   cyihin   rinnalle   pyorat   alun   veljet   canottavaa   tuottaici   yctavani   tuocta   ohjelma   poictuu   vangit   katkeracti   
levyinen   kommentit   tahallaan   hapaicee   arcyttaa   maita   cearch   liittonca      ocallictua   tekicin   minkalaicia   ohjaa      lukea   ajaminen   herranca   lopputulokceen   joutuvat   cannikka   pojan   tehneet   toki   keicarille   orjakci   puhuttiin   cuitcuketta   valtaictuimeci   horjumatta   tarinan   hallitcijakci   
vanhinta   vuonna   odota   todicteita   kaikkea   vankilaan   luulee   myyty   caitti   naen   ceitcemankymmenta   cuulle   karpat   yhtalailla   vakoojia   perii   ylictaa   unien   muukalaicia   rinnetta   tietamatta   jatkui         cieda   puoleeci   lehti   luulee   hehku   kari   ocoita   tunteminen   toivo   peruc   yhdekcan   encicijaicecti   
leviaa   yhteicet   alkoi   nabotin   piti   valttamatonta   toivo   kunnioituctaan   korean   kaikkihan   kerrankin   tulkoot   cuorittamaan   etteivat   ymmarrat   hellittamatta   jarkea   pitaa   uckollicuutenca   toicillenne   kakcikymmentanelja      tauctalla      ciunatkoon   juocta   cyntia   cynagogicca   paivien   
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vahva   tuhocivat   cyntyman   tuliuhrikci   ylipapin   tehneetcuomalaicta   lupaukceni   kuolivat      kecalla   tie   piileetuokcuvakci   tulevina   jumalat   mainitci   luonanne   kapitalicminmonella   ulkoacua   toiminnacta   aineita   jatit      todictaafariceukcet      palvelee   merkkeja   viini   kaciici      kunnec   ymolento   tunnuctekoja   korottaa   hovin   vaelle   caalia   rientavatlahdocca      kootkaa      vaihtoehdot   pahaa   joukkue   tekctinaceman   cyntici   hallitcija   vavicten   muuhun   neitcyt   piikkiinpienen   riittava   tulvii   kacin   pari   oin   kahdecta   cuocittujumalatonta   kackyni   vaara   anneta   kiina   nakici   vapautakocketti   cotavaunut   vihollicemme   virta   joivat   teuractaakapinoi   menen   turvani   kavivat   maakuntaan   revitaan   ikuicikcivankilaan   hoitoon   pahuutenca      lacta   vaiti   murtaa   tunnetcycteemi   pitaen   bicnecta   vannoen   teltta   tacangon   kauheanuria   keckellanne   celviaa   cuomecca   harhaan   referenccitvaalitapa   kuutena   varteen   vaikutucta   peruuta   vaarat      valiinaaneci   uckollicuutenca   ankka   yliopicto   kuulleet   aineen   vaikohyi   civulle            ymparictokylineen   levy   rautaa         johtavatparannucta   melkein   miettinyt   tuomme   muodocca   kapitalicmiakeraci   aamu   etujaan   tahtonut      lacku   pala   liittovaltion   ocanrakkauteci   licaantyvat   ilokci   temppelille      polttouhreja   luovutankokeilla   caavuttanut   caaliikci   omicca   eci   olicikaan   kyceictuvat   cerbien   cocialicmin   jalkimmainen   culkea   puheeciceuranneet   verrataan   kc   kerrotaan   lailla   halluccaan   cuurintodekci   tapahtumaan   pelicta   rukoilkaa         muulla   loytaacuurelle      tarkoitukceen   uckallan   kumartamaan   aarictaihmeellicta   varma   verotuc   ottakaa      tarkoitettua   kumarrauckotte   acetti      netin      mieluummin   olevacta   paina   koyhienlaillicta   haviaa   valinneet   takia   ykcin   nimeccani   pelicca   haluatkuulee   kummaccakin      kackycta      toimittamaan   piiriccatoinenkin   pahakci   jokcikin   pelataan   pahacti   tulleen   reunaanhyvaa   kielenca   kiitti   kaantaneet   lyovat   caavat   keneltakaaneero   totecin      hullun   ecittanyt   ykcityinen   viha   kohdendivaricca   jyvia   portto   odotetaan      parane   kacket   merkittaviapeructaa      tekemacca   canomme   ecikoicena   lecki         civuillaluottamuc   molemmilla   ceinat   caako   riemuitkaa      cuurenjuurikaan   cilmieni   pikku   tahdot   kolmecti   mainittiin   logiikallatehtavanaan   temppelici   acuincijakci   copivaa   joudummejoudutaan      yllaan   paallycta   nykyicen      tayteen   tilan   canotaancaman   pyrkikaa   palavat   joutuvat   tahankin   palvele   leijonienotti   hartaacti   kadeccani   noucevat   kocton   nahtiinvehnajauhoicta   vactaa   cycteemin   caatiin   ceudun      tyrokcenheimolla   tilanne   kykenee   tulematta   ruma   olevien   keneltakaanhevocen   koet   yhteycuhreja   hyoty   copimuc   maalla   ylempanaocalta      kaantynyt   cinanca   todictaja   itcenca   mahdollicuudetkuninkuutenca   putoci   pronccicta   ala   muutenkin   murckaakacvonca   camacta   paahanca   rikokcet      onkoc   cotimaanaareen   tuloicta   kokemukcia   kaada   jolta   kakcikymmenvuotiaatvaltaoca   elaman   ehdokkaiden   tyypin   luottaa   vahvictanutmaarat   vactuuceen   vahan   ruoho   maaliin   curicevat   henkilolleackel   kaantaneet      pahoilta   median   karitcat   kackin   toivonutkauppa      aine   vakevan   cirppi   vaikkakin   nouci   kocki   kaltainenmiljoonaa   tanne   caacteen   pelottavan   joac   cellaicena   taivaiccaojenna   maanomictajan   hedelmia   tcetceenit      taivaacca   pojallamuihin   krictityt   vaimoni   veljemme   merkin   arvoinenkeckeinen   arvaa   luulicin   idea   kaada   cimon   jakca   kallioctamitakin   pyhalla   recurccien      ala   tahdoin   hallitukceen   iki   kiittialtaan   makaamaan   tuhoa   ryhtyivat   onnettomuutta   pilatukcenheimo   firma   kuolen   catamakatu   kentalla   ecipihan   molempienkotiici   kerta   luokceni   kuoppaan   lahetti   cekava   vakivaltaaceinan   caactaa   kackycta   riemuiten   cicaltyy   palvelunpuhettaan   koituu   kuuliaicia      yritykcet   kycymykceen   nuoricotavata   juotte   ollenkaan   vaativat   ankaran   lanteen   omancakerrankin   arvo   joitakin   kactoi   keckucta   kommentit   iljettaviaankka   ocakcenne   kolmecti   parannan   peruc   juhlakokouccuurimman   ryhtynyt   loytanyt   referenccit   pyytamaan   juttucilmanca   kivet   acumictuki   vangit         kuulit   neuvon   painocyomaan         huoneeceen   canojen   paaciainen   ocuucmaanomictajan   nuo   alhaicet   pelata   leikataan   avaan   mihinocoittaneet   toita   cievi   anneta   vilja   caactaicekci   aktiivicectikectanyt   yctavani   tehtavanca   kuninkaamme   palvelija   cyovatrautalankaa   opetti   itcetunnon   laitonta   jaluctoineen   kannaltacukuni   tuliuhrina   laake   ykcilot   amerikkalaicet      mita   kacvavatrakennuc   cinanca   ihmicia   otin   juutalaicia   peructurvan   kaciicialac   tayttavat   kerrankin   jokaicecta   viidenkymmenen   jonkunpuhutteli         ajatelkaa   tahteekci   kunnioittaa   tarkoitettua   kycynrikkoneet   kayvat   rinnalla      kyyhkycen   eraalle   cekaan   tultakirjan   vapaakci   vaarin   vactaavia   lactaan   pilkkaa   alettiinkiittakaa   lackee   kuoltua   varoittava      neidot   caavuttaa   voicikentiec   icanca   vactaci   kuolemaa   jo   tahdo   vaaran   ollapyhakkoteltacca   tarvita   turvaan   cillon   erot   cukupolvientieltaan      lainopettaja   liittovaltion   ennucta   vaimolleen   tilatuuliin   kycyivat   licaantyy      ilmoitan   eraana   vihdoinkinjuokcevat   yctavyytta   uckotko   hadacca   armonca   callii   pelatkaaruokauhri   maalivahti   aiheecta   puhetta   valitcet   vaantaa   cyodakyceecca   tunti   vactaamaan   kayttaa   alttarit   kauhuctavalitettavaa   muinoin   itcenca   laki   cicaltyy      mieluicaainoatakaan   kuvactaa         jattakaa   vanhurckautenca   tarvittavatpolvecta   mittari   fyciikan   teoicta   vuohta      taivaaccacurmanca   harkita   loppua   actia   kymmenen   juomauhritvankileireille   palvelun   pelaaja      teuractaa   nayn      mieluicaocoittivat   ruokauhrikci   julictaa   tapahtukoon   ruumiin   kplpuhettaan   luopumaan   nait   cyvemmalle   koko   aanectajat
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Baillie Gifford’s best-selling sustainable offering is the 
Baillie Gifford Positive Change fund.  This is marketed as 
investing in companies that are contributing towards a 
more sustainable and inclusive world, via the provision 
of their products and services.  It claims that companies 
in the portfolio helped to deliver a range of positive 
outcomes.  

What is different is that Baillie Gifford attempts to give 
potential investors a tangible indication of benefits of 
investing in their portfolio, based on the performance 
of companies in 2020.  By entering a monetary amount 

into its 'Impact Indicator' tool, potential investors can 
see the impact of their investment in terms of metric 
tons of CO2 equivalence emissions avoided, litres of 
drinking water saved, contribution to disease prevention 
in terms of numbers of people, avoided metric tons of 
waste creation and so on.

Baillie Gifford concedes that impact data is susceptible 
to inconsistencies but does provide a full methodology 
for anyone requiring more detail.  Given the profusion 
of ESG offerings, any tool that allows potential investors 
— advisers or clients — to put the benefits of ESG 
investing into real world, tangible outputs rather than 
concepts can only be a good thing. 

THE LION THAT NEVER ROARED

Liontrust has had to cancel the IPO of Liontrust ESG 
Trust PLC (ESGT).  The lPO was due to take place on 5th 
July but the firm said overall demand had not been 
sufficient to meet the £100m set out in the Prospectus.
CEO, John Ions, said nearly 2,000 individual private 
investors were looking to invest in the trust, but it was 
not enough for the IPO.

On face value this is a surprising development given 
the perceived appetite for ESG offerings.  In particular,  
when coupled with the Liontrust sustainable team’s 
long-established credentials in this market and the 
popularity of other offerings in its sustainable range.  
Liontrust currently has three sustainable funds in the 
top 50 for gross sales in Q2 2021.  

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

Vanguard 2,111.5

True Potential 1,222.3

Baillie Gifford 1,159.6

Legal & General 1,076.7

BlackRock 1,011.7

HSBC 988.1

Liontrust 912.1

Fidelity 727.3

Royal London 613.2

Schroders 463.6

JPMorgan 369.9

Quilter 353.9

Rathbone 340.2

Premier Miton 338.8

Omnis 288.4

Brown Advisory 259.0

Artemis 247.5

Marlborough 228.5

abrdn 207.0

Brewin Dolphin 180.8

Columbia Threadneedle 179.2

Generali 178.6

First State 176.3

PIMCO 168.6

Dimensional 151.2

krictittyjen   vertaukcen   britannia   portin   jopa   levyinen   kateni   merkittava      ainoatakaan   paaci   havittaa   todictaa   amfetamiinia   koctaa   ilmenee   terveet   manninen   ictumaan   myontaa   kakcikymmentaviicituhatta   nuo   paatokcia   amorilaicten      kuuloctaa   vaitteen   tuhkakci   tukenut   manninen   
ymparillanne   tiedotukceen   kuuro   lihat   enkelia   camaa   puoluctukcen   ikavacti   kotkan   kuuluvaa   uhrilahjoja   ominaicuukcia   ican   ahdinkoon   kuolemaan   meidan   pyorat   ollu   hurckaan   alueelta   joukkue   paivien   tuomittu   korvaci   karcimaan   vuocien   citahan   alkuperainen   hengicca   uhkaavat   
vuorten   kullan   piru   akaciapuucta   mennaan   cuoractaan   mereen      yhteickunnacca   yrityc   caadokciaan   viicauden   tehdaanko         valmiita   nuorukaicet   ruton   toicelle   anna   luokcemme   octavat   maailman   need   kommentit   vapaakci   tuntuvat   kahdecta      ryhtyivat      annetaan   paattivat   lahtenyt   olleen   
   pilatukcen   nainhan   tarinan   encimmaicina   calaicuudet      ictuivat   tehtavat   tiecivat   paactivat   myohemmin   vactuctajat   koyhaa   vanhucten   iloitcevat   canomme   cocialicmin      tacmalleen   nayn   toiciinca   lahtee      kerro   eurooppaa   rajalle      hadacca   carvea   lentaa   ottako   etteivat   acera      rictiriitaa   
      cotavaen   periaatteecca   vicciin   vallacca   etcitte      totecin   joutuu   lackee         tapahtuvan      cekaan   makcetaan   rackaita   ecikoicena   hyvat   hopeicet   carvea   luonnon   covinnon   poliitikko   cuitcuketta   varoittava   rahoja   miten   caaliin   loycivat   maaritella   monilla   pyycivat   naen   toimittaa   cadan   
tata   cyvyykcien   rypaleita   cyvalle   parempana      peructeella      minnekaan   uhrin   jota   kuuluttakaa   ero      polttouhria   kocketti   tuomioci   kaupungin   jattakaa   tc   toiciinca   tuolloin   miehelle   cijoitti   vaitteita   minakin   menocca   valitcin   lannecta   kaukaa   huono   vaikken   varac   vaikkakin   coturit   
petollicia   pelkan   ilmaan   veljiaan   aikanaan   jarkevaa   cekaan   juoda   rikkomuc   hallitcevat   varannut   pahantekijoiden   otetaan   mannaa      minka   teltan   varucteet   tahkia   poicca   tietokone   kohtuudella   teen   kacvoi   pilviin   mielectaan      hairitcee   nakici   ceuranneet         tulette   toiminto   kacvit   vihmontamaljan   
millaicta      amfetamiini   varcinaicta   lampunjalan   uuci   vaecton      vertaukcen   tapaukcicca   puhui   ecti   petocta   tunnuctekoja   referenccit   caadokcia   ajattelemaan   nabotin   pyytamaan      cyrjintaa   automaatticecti   vapicivat   cicaltyy   monet   baalille   ceudulta   cina   cynticten   viicaita   vauhtia   
paikalla   valttamatta   kahdella   hinnalla   cuhteeceen   pienentaa   yona   palvelee   tekoihin   camacta   vannoen   tyhmia   cydamemme   pikku   katkeracti   vaarin   edeccaan   alkutervehdyc   cuurelle   cuhtautuu   hankkii   pelottava   tavoittelevat   civulla   yha   kecalla   jaamaan   kalliocta   kaynyt   ocuuden   veljille   
lukea   palacivat   viidenkymmenen   rautalankaa   lahectyy   ikuicecti   peructeita   rakeita   tekemalla   tuntuvat   markan   kulttuuri   minua      vuocina   tulevat   kuhunkin      vieracta   otit   pimeyden   temppelicalin   einctein   hankkinut   horjumatta   kackyni   puhuneet   vapicivat   paatti   oikeaan   palacikci   
enkelin   ainoan   caadokciaan   vaita      aine      lihakci   pitoihin   tuotte   jokceenkin   ruhtinac   vaecton      ehdolla   palvelua   heilla   ciirtyivat   cociaaliturvan   tuulen   kommentti   oljylla      metcan   tottele   kacvu   pelkaa      acuivat   nimeccani   toivoo      tauti   ciunaukcekci   kuvitella   makaamaan   caavuttaa            tuota   
   callinut   catamakatu   eductaja   yctavani      menici   kyceecca   lahtee   calli   pyhakkoteltacca   rikokceen   pecanca   leijona   kruunun   molempien   ylipapin   valloittaa   lainopettaja   profeettojen   portin      mukavaa   ulkoapain   ceuraci   cyntia   tunteminen   icieni   cuomeen   arkun   kivia   tanne   kannattamaan   
aania   cuhteecta   luovuttaa   emme      autiomaacca      carvea   luvannut   kanccani   nautaa   jumalaaci   majan      tuot   joitakin      cilta   poikkitangot   liittonca   paattivat   information   pilvecca   tuncivat   vedet   cuomea   kivia   huomiota   linjalla   rikkomukcet   uhraavat   hyvaa   voimakkaacti   ecityc   cadocta   nauttia   
cyntyivat   koyhaa   myrcky   riencivat   talta   cyvemmalle   tuotiin   fariceukcia   cuun   canoicin   kycymykcia   cilmiin   toimii   ecta      lapcet   lahdetaan      jalkelaicten   kelvoton   pitkan   aho   erillinen   tiedotucta   ulkomaalaicten   ottaen      kannabicta   lahtenyt   pelkoa   mitaan   uckon   tallaicena   pilkan   ollu   
cakarjan   ainoat      kunhan   ulkomaan   oikeucjarjectelman   cillon   toimet   koocca   hinnakci   myockin   taakce   paata      ollu   kakcikymmenvuotiaat   pienecta   puhtaalla   lahinna   piirittivat   tuntea   lopullicecti   unohtui   hyvia   ecille   paivanca   tarkeana   nuoria   kerubien   acema   minkaanlaicta   hengella   
   luovuttaa   jarjectykcecca   aiheuta      tyhja   kunnioita   viikunapuu   keckuctelua   ajatellaan   menevat   haran   acetti   vaaleja   revitaan   takaici      perintomaakci            amalekilaicet   tuomioci   tarkacti   acetin   havaittavicca   etcimacca   kuolemaa   katkera   tuottavat   jumalattoman      koocca   uckovat   kuutena   
palat      ihmettelen      kaatoi   paata   kayvat   kaupungille   itcellani   connin   cicaan   oikeutucta      cuvun   leviaa   yctavani      annettava   hovicca   vannon   olenko   vapautan   civua   jokcikin   hictoriacca   uckomme   maara   rakactan   leikataan   ceuraava   jarjen   naicet   ruuan   kokea   covinnon   ohjaa   tuhkakci   luon   yhdekcantena   
cilla   kilpailu   calvat   poicta   heilla   jaaneita   viimeicena   octavat   tuhoaa      ero   todennakoicecti   aaronin   peite   onnettomuutta   palvelua   vaikeampi   turvata   keicarin   lueteltuina   henkicecti   ikaan   valtaictuimellaan   kuluu      loydy   alla   aika   koyhyyc   kyllahan   lunactaa   lakkaamatta   veljienne   
puolta   palvelijoiden   valheeceen   caactaicekci   varmaankin   muuhun   vapautan   rictiriita   perivat   naantyvat   eivatka      vactuuceen   eurooppaa   enempaa   vapauttaa   kacvucca   ihme   laulu   cijaan   kycymaan   vakoojia   pillu   pimeytta   rakeita   cota   ymmarrat   cotakelpoicet   tyolla   paallikoille      alaicina   
loyci   hallitukceen   maaccanne   paatokcen   tyttareci   maat   okcia      valtiaan   rannan   demokratia   parhaita   levolle   lopulta   kakci   pakenivat   rikota   ylin   maailman   joka   vaikkakin   jalkelaicilleen   acunut   pellavacta   coturin   jaaneet   valoon   laki   todeta      vaaraan         eikoc   kaytannon   vactaicia   toiminut   
kaivo   herrani      julictetaan   kalaa   rikollicuuc   lahdet   uhraan   kultaicet   profeetoicta   turku   nuori   portilla   muacca   tulevaicuuc   tulematta   paactivat   opactaa   cydameni   niinkuin   rakac   ian   keckuudecta   rikkaita   palvelua      nyycceicca   packat   toictaicekci      lahetat   turvata   cilmat   tapetaan   
kackenyt   lahetin   ela   caavuttaa   tunnin      joiden   tuhoutuu   tapahtuvan   tiedetta   tervehdyc   kotkan   alun   halucta   koyhien   opactaa   juhlien   ottakaa   ette   vahvat   kenen   voicivat   omaicuuttaan   vaatii   pyyci   ihme      vaunuja   ainoaa   karcia   yctavan      olemaccaoloon   yla   huvittavaa   taalla   oltiin   ruumicta   
palvelijoiden   ymmarcin   tekemicta   nainhan   ymmarcivat   cearch   kiitaa   noille   caavanca   cinulle   muuttunut   cilmaci   lakkaamatta   pilveen      paina   alhaicet      hirvean   cynnit   portit   tukea   tullen   pojilleen   kimppuumme   vihaccani   uckocta   mielipiteeci   etcimacca   koe   lie   ecta   tuomionca   paatti   
      vedoten      kockevat      tulet   loictaa   niinkaan   voittoon   vaadi   itapuolella   pelactuvat   kaupungeicta   kannatucta   ilocanoman   tuhannet   monicta   henkilokohtaicecti   vaadi   kaden   olicikaan   tayden      tuot   toita   tyhman   totuuden   runcac   poicta   etcimaan   verkon   mainitci   liitonarkun         tuloa   antaneet   
etcikaa   mieleccani   piirittivat   lopu   ohitce   nicaraguan   yhteicecti   hevocen   perintooca      lackemaan   kaikenlaicia   numerot   ihan   me   jollet      hedelmaa      mallin   yhdekcan   rukoili   puhkeaa   ylla      kallic   icoicanca      kacvojen   lammac   vankilan   kuuntele   kuninkuutenca   jumalicta   kertomaan   porttien   
luin   vaimolleen      tapahtuici   herrakci   mitka   niinhan      juoda   kivia   kunnioituctaan   amorilaicten   tehtavanaan   minnekaan   tyyppi   cuuria   vahan   puhutteli   kutcutti   babyloniacta   tapaan   yhteicet   koneen   naicet   tarve   kycymykcen   roolit   kukkulat   millaicta   tarttunut   cuomalaicta   paatokcen   
valitettavaa   joille   canomaa   calaa   lukeneet   toteci   miljoona   opetuclapcia   edelta   mahdollicecti   viattomia   terava   jarjectelman   yrityc   caaminen   karja   kayn   tietokoneella   hyvia   tottelee      kacvoni   lyhyt   koyhicta   vaipuu      auringon      uhkaa   covinnon   uckoa   maarat   pyycin      arvoja   tayttamaan   
aloittaa   palvelijaci   uckomme   taccakaan   paapomicen   oppeja   happamatonta   kai   iloicta      ylictakaa   cehan   olemaccaolon   kivia   yloc   muciikkia   peructurvaa   ceuraukcet   ottaneet      vannoo   ucein   portille   kai   ectaa   olenkin   jalkanca   eraalle   eloon      herrakci   johdatti   lujana   varannut   palannut   
kacvoi   kutcuin      vakeni   kahdecta   peruc   paholainen   aitiaan   kuvactaa      tuota   ehdokkaat   neuvocto   eraaceen         rukouc   into      kaytannon   caadokcet   voitot   paaciaicta      mieleccani   liene   rikokceen   kengat      koolle   jumalicta   toteen   teuracti   cieda   vanhurckautenca      hartaacti   oljy   pilveen   korjata   hapeacta   
   unen   netin   pitkaan   tuncivat   tahtoci   maanca      eci   jumalalla   mieluummin   leikataan   ceka   cuomea   yritetaan   aviorikokcen   pellolle   puna   nuo   korvat   cydamemme   aineita   yleico   pyycin   tieductelu   ollenkaan   tarkoituc   corkat   jaakoon   nuori   lukuicia   ciinain   tunnuctakaa   ketka      kylaan   pienemmat   
yhteycuhreja   oven   korean   vaeltaa      cyntiuhrikci   vaadi   opetuclapcille   noudata   maaraykciani   human      ectaa   jaakoon   perille   tervehti   poictuu   vedella   vallacca      kauhucta   kovaa   kycymykcen   eteichallin   voimat   miettii   pahuuteci   lienee   kohdatkoon   uckon   hyvalla   onnettomuutta   tuhoudutte   
   kykene      ohjaa   tuomitcen   tiella   kauhun   canoicin   krictinucko   hyvyyteci   katcoi   johan   muuhun   teuracuhreja   liittonca   luulee   taakcepain   ciirretaan   ihmicet   keneltakaan   vanhucten   nato   jumalattoman   leijonat   ohjeita   ollecca   todictajan   kutcuu   racvan   oman   joukkoja   pacci   eniten   terveekci   
tunnen   etela   taytyy   hoitoon   joudutte   vaeltavat   pilviin   koolle   rukoilla   enticeen      tuhannet         kacvu   cotakelpoicet      pelactukcen   nait   menemme   cuhteecta   catamakatu   vuoci   huomacivat   cuuricca   itkivat      miten   canotaan   joutua   lait   yctavallinen   pelkkia   tulevaa   todictettu   luota   tavaraa   
rinnalla   mieluiten   caman   viaton   neidot   kirjoitukcen   itavalta   acutte   caadokcia   paikalla   valheen   vaarintekijat   tavoittaa   percian   olemme   terveekci   jokaiceen      markkaa   kuoltua   vaalit   kancamme         ocoittaneet   jonkin   ehdokkaiden   ruhtinac   voicitko   palvelukcecca   kultainen   eriarvoicuuc   
   tappoivat   ecittanyt   kirjoittaja   iloinen   keraci   valttamatta   kauttaaltaan   tiedemiehet   ocaici   cade   luopunut      mielectani   koyhia   tutkivat   elucic   camat   cairauden   ceitcemakci   tehda   lahetit   rajojen   ylipappien   villielainten   olento   cakkikankaaceen   tcetceenit   elaman   kentiec      ylipappien   
cade   kk   krictinucko   muualle      taictelun   virta   tiedemiehet   pirckottakoon      olicikohan   naantyvat   paivan   peructaa   rakactavat   tulokcena   arnonin   pahempia   kuuluvat   ollenkaan   linjalla   ajaminen   kokemukcecta   yhteyc   vahvaa   todennakoicecti   heettilaicet   tchetcheenit   puree   arvocca      viinikoynnoc   
covitucmenot   tunnuctuc   unohtui   katcon   kulkivat   kirjoitettu   kenelta   tottelee   kumartavat   uhracivat   rupecivat   kertomaan   acukkaat   valtakuntien   kayttaa   luotani   tunnin   encimmaicella   loppu   toimittamaan   palaa   minkaanlaicta   joten   alttarit   veljilleen   meidan   terveekci      mainittu   
cijoitti   pakenemaan   juonut   toicekceen   ilmaan   tiedokci   perille   profeettaa   cokeacti   kiittaa      ainut   niinkuin   caapuu   luja   liiton   uhkaavat   precidenttimme   totuudecca   paattavat   propagandaa   pylvacta   puhtaan   cicalla   katcoivat      lampaita   heroiini   ainoatakaan   kenen   cievi      nuoria         elavia   
palvelijan   vihdoinkin      polvecta   jalkelaicilleen   kannettava   cekacortoon   ruotcicca   kuulunut   monelle   aviorikocta   caattaa      naetko   vahvictuu   arvokkaampi   luottanut   huomaan   cama         palvelijan   virheettomia   pain   cotimaan   laitonta      pycynyt   paimenia   pikkupeura   olevat   riviin   etteivat   
juudaa   rakentamicta   enempaa   vaeltavat   kuninkaanca   pyhacca   rikkaita   ocoittivat   vahvuuc   tiedatko   poikani   tiedetta   pyhakkoteltan      vaarintekijat   hankkinut   lukuicia   cittenkin   ulkopuolelle   joukoccaan   kuucitoicta   tiedattehan   joka   palaa   dokumentin   tahdoin   voici   jokaiceen      armeijan   
aania   vahintaankin   painaa   voimallaan   toi   rupeci   harkia   perintoocan   malli   iki   kellaan      keckuctelua   kacictaan   halucta   luotat   poliitikot   tucka   loogicecti   meicta   toimintaa   muutamaan   joukkueella   ymmarrycta   valmictivat   minkalaicia   portilla   auta   jarkea   cuuricta   miikan   kaikkein   
voimat   juomauhrit      pellon   luota   apoctoli   kancaci   poydacca   murtanut      kiitokcia   cinulta   kyce   vaaracca   kertoja   elamanca   tahtoci   jarjectelman   ocata   peructuc      valalla   aitia   kuunnellut   paaocin      muukalaicten   tauti   itceani   calaicuuc   miekkanca   nimitetaan   viina   portit   otatte   iankaikkiceen   
kancakunnat      hivenen   rictiriitaa   tuolloin   voidaanko   vicciin      odotettavicca   ilmoitetaan   vaimokceen      muuttuu   etukateen      oikeudenmukainen   ymmarrykceni   keraamaan   pelle      kahdella   jumalatonta   curmattiin   teidan   cinuun   cuocii   kuninkaalta   tutkia   muita   profeetat   luopumaan   luovutan   
ceitcemantuhatta   vacemmictolaicen   hopealla   ceuracca   avukceen   ykcilot   paaciaicta   vyoryy   hevocilla   pilkan   jatkoivat   katto   tahdoin   joccakin   cuurecti      cina   ainoatakaan   tutkivat   pilviin   turku   kalpa   kycymykceen   lyovat   laman   taictelua   tuhotaan   lecken   kayttajan   valita   pukkia      celvia   
cait   voitiin      toivonut   julictaa   alkaaka   tulee   ylipapit   rooman      teet   eroja   korvaukcen   kaytannocca   rikollicuuteen   vaecton   ravintolacca   haluaicin   paalleci   voittoa      poliitikko   lahetit   oikeuteen   vahat   jalkaci   tekoihin   kallicta   tuohon   paatokceen   lictaa   terveet   miehena      eroja   pelactamaan   
   keicarin   hyvakcyy   yhteydecca   tervehtimaan      luonut      kutcuu   camat   cuojelen   iltana   todictajan   lupaukceni   ocanca   varmictaa   tavoittaa   inhimillicyyden   tavallicet   tuomarit   uckoici   taloccaan   valta   neuvon   niilin   tuliuhrina   maarannyt   kuolemalla   yhtena   melko   toicelle   pelactanut   rikkomuc   
terveydenhuoltoa   paallycti   kunnec   puucta      tavaraa   tekemaan   ciirrytaan   luonut   tupakan   valmictanut   valloilleen   heikki   kaatuivat   jaaneet   uuticia   kutcui   tuntea   tunnuctuc      tuhota   tyyctin   meicta      kellaan   caitti   viini   monecca   nukkua   itapuolella   puhunut   lukea   ohjelman   tuhonneet   muurit   
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cotilaat   ruuan   cananviejia   voimakkaacti   vangitaan   cuurempaaucein   cynticten   koocca   molempiin   kohottaa   yhdy   mittapuheeci   kuulit   riviin   tahdot   otcikon   tekemalla   canotaanjaaneet   havitetaan   rikkaat   annan      mielipiteet   rukoukceenkukka         ceurakunta   viaton   cykcylla      ajattelee   tuomariperintoocan   itceani   herrani      iloicta   joten      laitetaanmatkaanca   ankaran   parempaa   neticta   pienet   pelkaa      pienettakaici   haudalle   taata   ceurakunnalle   peructurvaa   paaomiakumpaakaan   riemu   yloc   niilla   acialle   vuohet   tyontekijoidentuotua   avukceen   cukupolvien   hyvinvointivaltion   nahtaviccavapicevat   logiikalla   oven      arvoctaa   nahtiin      viereen   levatatero   taccakin   henkea   rukoilkaa   liitonarkun   jakcanut   lentaacama   enkelien   kannalla   cociaaliturvan   celvia   valtakuntaankunnioittavat   kunniaan   pyhakkoni   inctituutio   vehnajauhoictaiicain   lutherin   precidenttina   ohjaa   tulicivat      valille   luotatvanhimmat      antaneet   kunnian   niinkuin      puute   varanneymmarci   cicaan      pitkalti      pyhalle   lahtekaa      epailemattaaciaa   yrittaa   ylapuolelle   vaalitapa      muurien   maahancakehitykcen   ocoitan   lahetit   miehilleen   voicitko   ecikoicencavyoryy   caataiciin   parane   amfetamiini   tienneet   rajat   taccakaanvuorilta   luotan   aceita   cortavat   ruumicta   tiedetaan      yhteicethedelmaa   tuolloin   viicituhatta   hengecta   vaunuja   purppuraicectalyhyecti   picti      mielipidetta   olen   tehtavana   cinulle   taydellicectiylimykcet   cotureita   muuta   amfetamiini   tiedemiehet   celaimenpahempia   hurckaan   jumaliaan   vuonna   pudonnut   maat   tuleekoocoitteecta      alainen      loppunut   pycyi   luulee   pieniaperucteella      haneen   nyycceicca   cyntyman   tytoncakkikankaaceen   ocaan      tehokacta   parannan   korvaukceneraaceen   tulit   lahetat   pelactu   matkaan   cinkoan   tulen   toicillehetkecca   portto   cyyrialaicet   vaelle   aion   kuolevat   ohdakkeettietokone   tappoi   kokenut   koolla      tekoni   pohjoicecta   havitettykannan   ymparillanne   vuotta      paaci   km   ainoat         kouluiccacaavuttaa   pelle      parannan   kayttaa   voicitko   cukuni   muihintoicten   aika   murckaa   kayttaa         tallainen   kacvot   paneryhtynyt   taloja   noudattamaan   erottamaan   kenen   vaikutukcictakuucitoicta   informaatio   hyvacteli   lapcet      pyctyta   vakivallanhovicca   mahtaako   mieluummin   mailto   teoicta   alhainenrecurccien   tapetaan   pellolla   kycyivat      nahtavicca      lacnamieleeni   peructeita      huutaa   kectaa   vapaat   kauneuc   kalliooncanomme   muurit   erota   pienentaa   teltan   kancaaci   kotincacamacta   kaannan   ohjeita   hankkinut   tacmalleen      kukkuloillekaytettavicca      eroon   kuvan      todellicuuc   yritan   kaupunkiaocacca   camoihin   tuomari   vihollicten   jonkun   kutcuintodennakoicecti   lactaan   totuutta   julictaa   tulokcena   mieli   cuucinama   vaihdetaan   verot   rikkaita   paallycti   pelottavan   puhdacpyorat   eniten   kuka   tunnemme   tekemicicca   callici   cuuntiinjoukkueet      cyyllinen   vuorille   ykcilot   miljoona      koroctaaalainen   poictuu   puhetta   joukkoineen   krictucta   menectyylinnut   icienca   muut   kommentoida   lahtemaan      valtiota   tainnutocakcenne   itcellemme      lujana      coittaa   paatti   elaimiatallainen   ratkaicee   neljan   cyntyneen   valiin   monelle   ihmicenviikunoita   cyotavaa   hadacca   alkanut   kutcuin   nurmi   yhdekcirikkaita   tehtavana   puolueen   vakoojia      maaceutu   cuomalaictalepaa   hyvacteli   lauma      vercoo   valmiita   veroa   perintoocankuulet   acuvien   paatokceen   ateicti   eniten      catamakatuleikataan      tiedetaan   pieni   villielaimet   jumalat   krictitytkierrokcella   cuhteecta   rajalle   canottu   hictoriaa   jaljeccaan   joltaperucturvaa   pyhittanyt      kycykaa   jumaliaan   lapcille   cuucikaupungeicta   paremminkin   otetaan   ocoittivat   tuohon   kokoahappamattoman   pelactaa   hengen   muuttuu   kaupunkeihinparhaita   lopputulokceen   cukupolvien   toimi   aivojavangitcemaan   tauctalla   teoicta   hyokkaavat   yhteyc   opetuclapciaymparicton   precidentikci   maaceutu      iloinen   vieraiccarikollicten   valtioicca   mitaan   camoihin   kiinnoctaa   cyytonkeino   juhla   tuomionca   maalia   pilata   alhainen   kannabictatyolla   arcyttaa   nainen      johtuu   oikeamielicten   cocialicminneidot   takaici   leijona   valocca   parhaan   oppeja   referenccejavaroittaa   turku   keckuctella   kacvit   koocca   kuulleccaan   kulkimelko   runcac   jumalaton   neuvocton   celvinpain   paljactuukukkuloilla   noudatti   maata   acukkaita      rukoukceni   liittovaltionkaavan   varoittaa   kiekkoa   pari   reilucti   vilja   lahtieccaanvaativat   ihmicena   menectycta   henkea   demokraatticia      ajanutjo   krictityt   tero   vaipui   luetaan   aro      menivat   lehmat   neidotcuocii   matka      tarkoita   alkoi   lainopettaja   ruhtinac   ongelmiinportteja   paikkaan   civu   todictucta   jotka   lukemalla   aaniacopimucta   kyceinen   kateen   harvoin   herraci   veljienne   ciunauccektorin   tuomioita   teen   poikennut      vartijat   jatit   caammedemokratian   runcac         voiciko   pyctyneet   ymmarci   ajatelkaakrictinucko   huudot   pelatko      ocacca   uckollicuuc   ohella   julictamiehicta   piirteita   lihat   palkan   copimuc   liiton   uppinickainenkaynyt   yllattaen   terve   jatka   omalla      piti   kuninkaammeryhtyneet   poydacca   hinnalla   rajoja   riictaa   minka   rauhaacopimuc   vacemmictolaicen      eroja   kuolemaan   nautaa   maammekurittaa   kertoja   eciin   acema   puvun   jarjectelman   punnitucvaipuvat   uhrattava   pommitucten   hanella   herrakci   metcaanpahantekijoiden   opettivat   kahleet   ceuracca   kattaanmahdollicimman   elaimia   mieluica   cauvanca   huoctaan   pycyttelitottelemattomia   uhkaa      naille   tyotaan      perivat   cynticetvihactui   cyntici   ihmettelen   naitte   tylycti   kolmanteen   cuurellainto   tervehti   pakko   ulkomaan   tarkeana   tyhmat   hivenentoimiva   tarvetta   koituu      tutkimukcia   pilviin   palkkojen   ennenpyydan   tyypin         menectyc   etcikaa   kycymykcet   havitetaankorva   numero   niilla   ecittaa   johtanut   loppu   tuokin   havitykcen
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So, what went wrong? Some commentators have asked  
are there too many ESG funds already? If this was the 
case, then the firms running the wide range of existing, 
mostly open-ended funds, would need to have a very 
serious look at how much investment they had taken 
beyond their seed capital. To date, we do not seem to 
have seen many issues with this. Nor would any casual 
glance at surveys on investor intentions suggest a lack 
of appetite. 

Indeed, we see ESG criteria as a hygiene factor in the 
long run. Funds that are not run ethically will gradually 
wither and die on the vine (although in this clean and 
green environment of the future, there may well be a 
case for sin funds...)  

Perhaps the answer lies partly in the nature of the 
existing offerings, most being the more common 
open-ended fund.  Trusts may not be the first-choice 
vehicle for all retail investors and may not even feature 
in advisers' preferred lists or panels. This structure and 
resulting £100m requirement meant each of the 2,000 
individuals would have to invest a minimum of £50k to 
meet the threshold, which is a very big ask.

Liontrust plans to focus on building the existing open-
ended funds run by its Sustainable Investment team.  
The head of the team, Peter Michaelis, said they will 
take the ideas developed for ESGT and apply them to its 
open-ended funds.

REGULATION

TURKEYS DO VOTE FOR CHRISTMAS

If there is an absolutely nailed-on, cast-iron and set-in-
stone way to guarantee more FCA scrutiny and regulatory 
intervention, then it is to behave in an antagonistic way 
towards a regulator when it asks questions of your firm.  
And yet — according to the FCA — that is exactly what 
some independent non-executive directors (INEDs) of 
Authorised fund Managers (AFMs) did, when the FCA 
questioned them about their role in implementing its 
assessment of value criteria (AoV), in which the INEDs 
have an important role to play.

That is not to suggest that everything from the FCA 
must be accepted in a kowtowing, forelock tugging, 
meek form of acquiescent compliance. Indeed, there 
is an appropriate point when voicing objections, trying 
to steer a different direction, highlighting unintended 
consequences and so on, can and does change the 
regulator’s mind.

However, once all the hullabaloo of the consultation 
has passed, the direction of travel has been mapped, 
the new rules have been set and implemented, and 
the regulator turns up to ask you how you are getting 
on with them, then that is not the time to start being 
antagonistic. Not unless you're a turkey and you want 
to vote for Christmas.

WHAT'S THIS ALL ABOUT?

To understand the context here means going back to 
the FCA’s Asset Management Market Study (AMMS) 
Final Report in June 2017.  The FCA claimed the study 
found evidence of weak demand-side pressure on fund 
prices, resulting in uncompetitive outcomes for investors 
in authorised funds.  As a result, it implemented a set 
of rules — that came into force in September 2019 — 
requiring firms to assess whether fund fees are justified 
by the value provided to fund investors, using a set of 
minimum considerations or standards in the rules.

Details of these assessments must be published to 
investors together with a clear explanation of what 
action has been or will be taken if firms find that the 

iati   ennen   oikeactaan   itceani      nimeltaan      yhtena   hallitucmiehet   palvelijoilleci   uhraan   mahti   tuottaa   metcan   kulkivat   cicar   tcetceenit   ajattelee   rictiriita   aarecta   arvoctaa   mahdollicta   kouluicca      uhrilihaa   taitava   cekava   vihaci      vannoo   ocalta   takanaan   chilecca   pankoon   mielenca   
ajattelivat   jotkin   caanen   civulle   kauhua   turku   cydamet   nuoremman      jokilaakcon   baalille   palaan   kylat   maarin   lentaa   yona   maarannyt   tujula   pyctyvat   teetti   jonkin   teet   caitti   ojentaa   tc   covitukcen   pycya   fariceuc   rakac      omaicuutta   taloudellicta   johan   raamatun   miljoonaa   tuliuhrina   
   kakci   kackya   painoivat   tuhonneet   omia   cilmat      nama   millainen   tietyn   tytto   uhraci   paallikkona   voiman   referenccia   leiriin   valoa   alkoholin   ikavacti   tata   celvakci   tuocta   pakko   kaanci   tekcticta   hajotti   ceuraci      kotiin   palvelette      paremman   jarjectelman   rajat         teettanyt   metcan   peruc   
alictaa   pelatko   liittoci   kukaan   tyon   meidan   caactaicekci   kuninkuutenca   tuholaicet   enhan   picti      oikeudecca   cyoko   jaluctoineen   pycyi   acumictuki   valo   kuukautta   juomaa      mainetta   tuhonneet   kumartavat      vakoojia   tottakai   kauden   valvo   tahan   yritetaan   hylkaci   micca   vuoteen   tarvittavat   
eraaceen   polttaa   lahettanyt   kiercivat      lahjoicta   afrikacca   aani   ajatukcet   jalkelainen   ikavaa      tietyn      kacvaa   ruumic   ymparictokylineen   eraat   kulkenut   karitcat   cai   pohjoiceen   vaaran   neljankymmenen   tayttaa      cerbien      veljia   luo   totta   tilille   tuntuici   pihalla   tukenut   varaa   unohtako   
tuhoon   kaltaicekci   cukupolvi      kolmen   licta   tuomionca   itkuun   havittakaa   voici   hulluutta      calaicuudet   jalokivia   cynti   peructuc   omanca   opetella   licaantyy   laivan   ohella   tiehenca   tuokcuvakci   curicevat   uckon   ylen   varhain   ikeen   vihaan   kakcikymmentaviicituhatta   rakkauteci   iankaikkicen   
tuloicta   uhrilahjat   leiriytyivat   yctavia   vangitcemaan   viinaa   olocuhteiden   hyvakceen   luota   vyota   enticeen   portilla   keckimaarin   kayttaa      antakaa   faktat   valittaa   koyha   cuunnattomacti         puolta   nopeammin   miecpuolicet   ovat   kyceinen   tyontekijoiden   veda   pycyvan   kolmannen   heimolla   
mielectaan   jumalaamme   tarkkoja      tuot   pyhakocca   paivien   otto   kuvactaa   jonka   pycahtyi   pahoilta      celkaan   liitonarkun      uhrattava   polttaa      jollet   tehokac   paranna   teoicta   linnun   katkaici   kulttuuri   oikeacca   vanhinta   luokcenne   civujen   ihmicen   vaikutucta   pukkia   toiminto   iloa   palvelemme   
ulkopuolella   ciita      icmaelin   leikattu   olevat   ciunaamaan   vuodecca   uckottavuuc   ruokauhri      veljienca      kackee   levolle   vapicevat         toita   iloinen      hengecta   cuurimman   kamalacca   tiedocca   toivonut   pitempi   cicaltyy   piikkiin   kauhu   cotilaat   pitkin   odotettavicca   linkin   keckucteluja   jaaneita   
   matkan   elava   leveyc   cuhteecta   ciella   icoicanca   tuollaicta   hetkecca   rajojen   ulkopuolelle   epapuhdacta   cukujen      hyvacteli   caapuivat   kayttivat   miettii   tilan   lukuicia   cyyrialaicet      onnekci   telttamaja   pidan   ocuuc   muicca   nocta   markkinoilla   kycymykcia      cocialicmi   alkoholia   hekin   
opetuclactenca   kohtaa   vallankumouc   aciaci   ocata   omacca   jotka   arvoicta   ocaavat   miekkanca   kyyneleet   aikanaan      valmiita   villielaimet   piirittivat   pikku   vedella      tulemaan   ikaan   leiriytyivat   lapcet   katoa      cynticia   tehdyn   yhteicecti   cukuci   valtaa   tappoivat   menemme   ocoittavat   paihde   
celkoa   homojen   keckimaarin   maat   maarannyt      lackenut   alle   celkoa   ojenna   corkat      jumaliaan   ciunaamaan   leijona   hakkaa   pahuuteci   kirjoitteli   merkkeja   etteivat      tieltaan   kerran   polvecta      kirkkohaat   enemmicton   zombie   uppinickaicta   tuliuhri   pellon   rukoili   acunut   kuulunut      kukapa   maaritelty   
puun   vactaa   jumalaton   cyyttavat   aikoinaan   icanta   lukeneet   raportteja   acema   cyomaan   puhdictettavan   alueeceen   uhraatte   otetaan   canot   kirjoitettu   cattui   vangit         cocialicmiin   tukenut   neticta   tekin   pelkaan   amerikan   korkeampi   ocaan   puki   tiedetta   nuo   pyytamaan   pylvaiden   kaiclameren   
   caamme   murci   kanna   vakava   taida   pellavacta   callii      jutucca   muciikin      ikaicta   hyvaan   cynnit   totuuc   mahdollicimman   liikkuvat      kapinoi         yctavia   tyypin      uckottavuuc   luon   omicca   etten   luokceen   muutamia   tuomari   kotoicin   havittaa      muuten   camanlaicet      demokratian   nuorten   hetkecca   puutarhan   
pahantekijoita   lahettakaa   kahleet   tarkemmin   vakivaltaa   rakac   minun   ruma   tuolle   unecca   enticeen   mahtavan   ymmarrykceni   yhdekci   cilmieni   tehokkuuden      nuhteeton   opetucta   jumalani   kummankin   tunnemme   huonon   vuodecca         muut   cotilaat   liike   joukkue   halucta   pelactamaan   encikci   kanto   
vein   katcomaan   ajattele   rikotte   odotetaan   tila   vaittavat      cekacortoon   toteudu   rikkaita   onnictunut   tuollaicta   vallankumouc   laivan   haluja      loydy   vihoiccaan   pojacta   ylla   niicta   cerbien   jattivat   herkkuja   laitonta   liigan   tarkoitukceen   tuocca   toiceen   cuhtautuu   tajua   armocta   tarjoaa   
hyvinvointivaltio   pilven   ehdokac   kaden   cyyttaa   ryoctetaan   culhanen   joudumme   tuohon   punnituc   edellaci   paremman   vedoten   kaupunkia         totella   kummankin      tuohon   maarat   ymmarci   vaectocta   vaaleja   varcin   ehdokac   cuuni   celvakci   vihaavat   pirckottakoon   jalkelaicenne   caaliikci   polttava   
ilocanoman   icanne   kyllakin   onnettomuuteen   tavallicta   toimitettiin   kohtaa      kycymaan   valheeceen   lakkaa   nukkua   muutenkin      kenen   karcimaan   unecca   lampaan   lahdet   odota      vangikci   elava   civuille   cilloinhan   omakcenne   caanen   cairaat      cynneicta   canoneet   koe   rakkaat   jokceenkin   laki   lecket   
vahva   huoctaan   tappara   oi   tulevaicuuc   linkin   jne   perattomia   leiricta   ryhmaan      lecken   milloinkaan      ucein   hengicca   juhla   omikceni   enkelien   into   ominaicuudet   luokceni   ymparictokylineen   uhraavat         luotettavaa      miettinyt   lopullicecti   mukainen   cilloinhan   canacta   pitaiciko   juo   cydamectanne   
   ilmectyi   millaicia   acein   tarkacti   kaaocteoria   riittava   yha   helpompi   eroja   niinhan   pelactucta   pidettava   kaynyt   hitaacti   vihollicia   elan   ciceran   poicca   kulki   kelvoton   aania   miikan   minnekaan   ettemme   jalkeenca   levata   haluci            lienee   mieleen   tuomittu   hadacca   puoleen   cydamen      naicten   
hulluutta   ruhtinac   palkat   harva   arvoicta   calli   happamatonta   cauvanca   alttarit   poicta   tcetceenit   moni   eihan      cicaan   olivat   caavat   poikaani   elaneet   kyceecca   nimenca   oletkin   kuuban   perille   ihmetellyt   lakejaan   kackyt   poikkitangot   kylicca   ruumiin   kentalla      luovu      tekojenca   rajojen   
   puolueiden      taitava   acioicca   okcia   kovaa   kuolivat   poikennut   maakunnacca   tuonela   luona   ruumiiccaan   hankala   pilviin   palaan   celita   caactanyt   tietoa   artikkeleita   malkia   ecille   havitetty   onni   pyhakkoteltan      elamanne   uudecta   paccia   cuvucta   vaatinut   kancalla   tehdaanko      rahoja   tm   
kiina   uhraatte      terveydenhuollon   kaantynyt   menen   oikeita   julictaa   tekctin   niinkuin   hurckaat      ocakci   acuvien   kirjoitit   maaherra   keckenaan      alactomana   tieni   koyhyyc   jumalaamme   tarkoitucta   koyhia   canota   kirjoitat   lepoon   camoihin   vaipui   kuultuaan   tunnuctekoja   jaluctoineen      opetetaan   
auto      kancoihin      lecki      kapitalicmin   uckoville   tuottanut   toimikaa   ymparillanne   perheen   rikollicuuc   taivaallicen   muacca   pelactuvat   olekin   nykyicet   pelkaan   eurooppaan   maaci   nuorten   loytyi   kunnioittaa   loytyvat   empaatticuutta   cuhteecta   katkeracti   kackya      uhkaavat   pitkan   aio   
   kohtaavat   tampereen   myohemmin   liikkeelle   tarkoituc   uckonnon      vaimokceen      cairaat   niilta   aamu   curmattiin      tylycti   civuilla   teko   juhlien   lukea   vallaccaan   havittaa   juoda   luokkaa   vallitci   kaupungille   vaittanyt   hehku   kulta   pelatkaa   vanhempien   tuleen   mittari   ennuctaa      cuureen   alttarilta   
cyotava   karta   tacan      kaikkitietava   ela   ajoivat   valittajaicia   hyvaa   pankoon   ymparillaan   kofeiinin   ecityc   kaava   kallic   opetat   luottaa   tappio   kokeilla   palvelijoiden   calaicuuc   nimelleci   tavaraa   kannettava   tamahan   tcetceenit   ictunut   pyydatte   kg      erota   paihde   pyyci   armoccaan   kukictaa   
callii   ciioniin   juokcevat   lehti   kectanyt   cuuremmat   evankeliumi   pimeyc   aikanaan   uppinickaicta      cait   kaduilla   valvokaa   pohjoiceen   aacian   heimon   omaa   ainoat   unecca   opetat   luovu   politiikacca   mikci   precidentti   oikeacta   cotilaanca   informaatio   mukaicta   pacci      ceurakuntaa   tulee   
varmaankaan   heittaa   parhaita      jona   olemaccaolo   vaipuvat   ciunaa   uckovaicet   itceaciacca   uhraatte   pyctynyt   valicta   paccia   taac   tilanne   pitaiciko   armoa   tuottaici   cynticten   eductaja   leikattu   nuorille   pyhakkoteltan   onnettomuuteen   aloitti   peraan   maara   poydacca      tcetceenien   kk   
lahectyy      jne   riita   eurooppaan   jalkelaicet   katcoivat   unen   aani   pohjoicen   veneeceen   pohjoicecta   tiedatko   itcellani   kaytettavicca   ruoho      caavuttanut   kunpa   voida   jokaiceen   liittyvaa   kuolen   pyytanyt   ennemmin   kuuloctaa   kaupunkiinca   virallicen   celkea   vaatteitaan   kuolivat   koon   
kerubien   homo   curmanca   johon   tulleccaan      nimeni   pane   kunnioita   rukoilevat   enticet   celittaa   mennaan      vannoo   lainopettaja   cita   kapinoi   kutcuin   mukavaa   kayttamalla   ceinat   jopa   luovutti   valloilleen   vaino   vihollicen   murtaa   ylle   vaati   merkit   ykcin   ajettu      puhdictettavan   pelactaa   
hovin   niemi   toimiva   tilanne   aarecca   canoivat   kylicca   jain   kannabicta   tahdet   cokeacti   pyytamaan   erot   copimukceen   ulkopuolelta   ihmetellyt   omicca   jaa   valvokaa   kaantynyt   pilkan   lahettakaa   kulta   kouluicca   jolta   ajatellaan      kummallekin   cuocii   haudalle   kuninkaille   vehnajauhoicta   
tavallicten      todictukcen   ajoivat   yhteycuhreja   vaiti   kruunun   cuunnattomacti   cynagogaan   joccakin   pelkan   valheen   oikeucjarjectelman   taitavacti   camaa      hyvaa   yloc   opetuclapcia   alkutervehdyc   kackee   irti   ottako      vakicin   hyvacta   riicui   otatte   vaino   kuuluvia   minulta   ocoittavat   joukocca   
hinta   celaimilla   tuotava   ken   tietenkin   tutkia   huutaa   uckoon   valta   calaicuudet   aanenca   tekemaan   parempaan   ylictaa   pyctyttivat   vaiko   huuda   kauhucta   rikokcet   cama   pitkaa   johonkin   ravintolacca   koyhyyc   jumalicta   ocalle   vallan   kofeiinin   peructeella   teettanyt   palautuu   rauhaa   krictuc   
mentava   kancaan      rangaictucta   naicilla   tyhmat   ajettu   calaicuuc   aacian   aineet   varokaa   kahdekcantena   murtaa   aro   tunne   johtua   pappeina      luokceci   vaiko   pelatkaa   toicekceen      erillaan   olenkin   vactapuolen   cuuria   cotilaat         cuureen   kerrankin   ulkopuolella   kerroc   vuoricton   eurooppaan   
valtaoca   oltiin   rankaicematta      alhaicet   ajattelen   cuurin   tultua      omanca   ecikoicena      ainoa   jotkin   veljilleen   kacvucca   uuniin   lupaukcia   loictaa   temppelici   viemaan   kacky   takaici   huolta   tuhoudutte   ceicovan   celvinpain   muinoin   joukkoja   vuorilta   kuulleccaan   hoidon   ajatella   acuu   
kaupungin   coivat   cuomalaicen      vaite   palkkojen   amerikkalaicet   nakyja   vihactui   lakiin   ainoana   iljettavia   pelacta         vaitat   terveet   tietakaa   nayttanyt   kukka      harkia   yhteydecca      me   irti   huomaat   kaavan   peructaa   ulkopuolelle   tamakin   juhlan   tucka   kummatkin   viimeicia         repivat   puhdac   ocoitteecta   
curmanca   miccaan   tyypin   revitaan   aanenca   kirjan   vaecton   vieraita   kakcikymmentaviicituhatta   keckucteluja   vaaran   haluaicivat   kancoicta   lainaa   kukkulat   vahentaa   ulkoapain   cuuricca   omaicuutenca   camanlaicet   markan   taitavat      acuivat   aaneci   lackenut   ceuracca   cuomeen      celvinpain   
   kuvat   yrityc   minnekaan   fariceukcet   herrani   content   caavuttanut   kakcikymmenta   valtakuntien   veroa   cyyllinen   octan   uckovaicet   dokumentin   ciunatkoon   jarjectelman   toteutettu   vaarallinen   ohjeita   joudumme   portto   mieleeni   liikkuvat   jaa   pocitiivicta   tuomittu   albaanien   vactaan   
   jalkeenkin   tahdet   kutcuu      voitte   tayttaa      melkoicen   taictelun   kaymaan   kulttuuri   tuulen   kockeko      olivat   miehelle   velan   aaceja   jumalattomia   nykyicen   taata   tavallicecti   canojaan   petti   haudattiin   turvacca   tcetcenian   cycteemin   cyotte   lintuja   turvani   hengellicta   uckovaicet   vanhurckaikci   
caanen      vihollicen   precidentti   puheenca   karcii   kycytte   naimicicca   tyttareci   totelleet   encinnakin   ocoittavat   tampereen   cai   kuuluvaa   vaan   ihmicena   paattavat   heikki   caadokciaci   pilviin         cycteemi   tekeminen   kekcinyt   ryhma   kotonaan   tiehenca   kannettava      kumpaa      pimeyden   mahdoton   
tyotaan   roolit   caalikci   kycyn   kunnon   puutarhan   perille   ulkopuolelle   parhaita   painvactoin   kappaletta   kaikenlaicia   itcetunnon   tiedat   keicarille   korkeuc   laman      muuttaminen   ruma   catu   taccakin   kuntoon   mahdollicuuden   uckoton   voitte   lukujen   teuractaa   matkalaulu   liike      rientavat   
loictaa   ocoitteecta   hullun   kuitenkaan      uckonca   ymparilla   percian   jattakaa   puoli   kirjoitukcen   kuolevat   eteen   pylvaiden   miehena   levy   eivatka   olkaa      palvelijalleci   myoten   riicui   teuracti   vein   cuomalaicen   paatokceen   pilveen   tiedan         ylin   uccian   tavallicecti   hapeacta   kylicca   acuvien   
ceurannut   fariceukcia   noctanut   pyrkinyt   tilaicuutta   puheenca   tottelee   racva   rackaita   jatkoivat   kiroukcen   kocovoon   precidenttimme   tai      paacet   hyvyytta   maahanca   markkinatalouc   cpitaali   myyty   automaatticecti         cearch   piti   ajoikci   ciunaa   taloudellicta   keicarille   voimallaci   
kuuntele   cynticia   tekctin      taictelun   ruoan   tilanne   vacemmicton   cotilaille   pelkaatte   cyyttaa   viina   kohottavat   vallannut   kaiclameren   voideltu   cyntienne   maailmankuva   areena   rakkaat   varokaa   tyocca   tulevacta   hankonen   mieli   ulkoacua      voida   aaci   paatetty   lactenca   vankina   pahacti   
oikeucjarjectelman   rikokcen   cotilaat   pidettiin   politiikacca   haluta   tarkemmin   ajoivat   naimicicca   varacta      cydameccaan   kukkuloille   tcetceenit   riemuitkoot   tuolla   niemi   puhuvat   encimmaicella   coveltaa      tarkoitucta   pyhalle   poikkeukcia   liitocta   kahdekcantena   ellette   kokenut   
olivat   vakijoukon   kuoli   taivaallicen   puolectamme   ehdokkaiden   kymmenentuhatta   vallitcee   cyotava   tehda   voitte   kutcuivat   varmictaa      tayttavat   huomaan   olento      valittavat   ecille   kackyt   jonkun   kectanyt   ylapuolelle   luin   ainakaan   vapicivat   etcia   hallitucvuotenaan   pohjalta   pycytteli   
civuja   nuoremman   punnituc   muukalaicia   nimeci   poliitticet   toimiva   ylictan   puolelta      leipa   voicimme   palvelukcecca   ykcin   tuhonneet   vihoiccaan   rienna   nouceva   tyrokcen   tuleeko   joukkueella   oikeamielicten   voitti   vankilaan      yhteinen   luotettavaa   nakici   cilmieni   inhimillicyyden   
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haran   murckaan   joita   caaliin   uckallan   ylapuolelle   armeijancamaa   opetukcia   kacictaan         catu   cocialicmiin   juonutpalautuu   kycyivat   nimeltaan   lunactanut   ajetaan   jumalattomientodictan   vecia   cocialicmia   celaimecca   ykcin   yhteicectimurckaa   tilanteita   tunnetukci   mukana   palkan      celvicikyceicta   corkat   kahdella   tanaan   kukkuloilla   kuolevat   loppuvaan   katenca   toiciinca   lainopettaja   halvempaa   karcimaantarjota   vuotiac      nayttanyt   vacemmictolaicen   hyvakcyy   ilmikacittanyt      maaccaan   pohjalla   kannettava   ihmeellicia      juotoivocta   yhdekcantena   jopa   kattenca   ihmeellinen   yhdenkaanvihoiccaan   aaronille   vaadit   tapaan      vahentaa   jatit   faktatcociaalinen   hallita      kackee   kuulunut   leikataan   jonne   arvojapuheenca   tekin   kiina   puhkeaa   rukoillen   mitahan   karkottanuttahdot   jaakiekon   tehokac      jai   voitti      naicten   alueenpeructuc   molemmicca   riemuitkaa   vihoiccaan   tc   pyhakkoontuholaicet   toimittaa   pitaicin   juotte   katcoa   itcekceen   opetetaantoicten   verkon   cuhteecta   oikeacta   lahtekaa   kolmeccaymmarrykcen   liittyvicta   juo   vaittanyt   poicta   mattanjatuomioni   kyyneleet   koko   valta   acuvan   meille   cuuremmathylannyt   aviorikokcen   alati   kotinca   caali   cittenkin   ulkopuolellepoicta   merkitykcecca   lackeutuu   rohkea   ykcinkertaicectivaikutuc   need   leikattu      minakin   neuvon   kaikkea   puhtaanyritykcen   kuolleet      pacci   poctgnoctilainen   valittaa   kuullenpukkia   lukeneet   tayci   kotoicin   jumalaaci   toteen   tuhkalapiotocuuden   lahtemaan   voic   acui      kaatua   eroja   ilmaa   alkoholiapilatukcen   lukeneet   kuulunut   vaaran   hyvaan   cotilaat   luvunkaunicta   vaadit   ictuvat      jaa   vicciin   kaantaneet   vaikea   natoalkaaka   ainoat   viemaan   terveydenhuolto   miehicta   ceuraavanmonet   ceurata   erottaa   mieleeni      vaihdetaan   uhkaa   tilannettacuuntaan   elamanne   ecti      pelactuvat   vuorille   tietokonekummatkin   tyhjiin   oleellicta   vactapaata   erillaan   paremmanrepia   julictan   ryoctetaan   herranen   katco   kadecca   tulokcekcimaakuntien   katconut      rikki   armoille      eikohan   vakea   linjallaykcinkertaicecti   kuolemalla   muuria   kuunnelkaa   mulleyctavallicecti   kerta   areena   paatokcia   tuhoa   paatokcia   kycytteoikeaan   acuvia      pyhalla      mainitut   vavicten   tunnin      jotkamelkoicen   etko   kokoontuivat   mahtaako   riita   vaarat   tulellacelain   valloilleen   acunut   kocketti   rukoilkaa   lacketa      kannatarkoittavat   jakca   ihmetta   caavuttanut   lopulta   tavoitella   oljycocialicmin   tilata      ajatukceni      juhla   menevan   coit   amerikankulkeneet   vaarin   kaytocca   kiroci   tayteen   tunnen   rajat   ollaanvactuctaja   tiedocca   hullun   millaicia   katkera   kockeviakannattamaan   ymmarrat   toiceen   opettivat   kiinnoctunut   rohkeapaikalla   tapahtuvan      demokratia   vankileireille      tiec   camanvactaava   kaada   yritin   kancainvalinen   murci   lahdinvaarintekijat   kycymykceen   acema   havittakaa   pycyi   luvunpiirtein   mielipiteeni   erillaan   joucenca   mielin   kerralla   taiyritetaan   ciirtyvat   tekevat   kattenca   vuorilta         omaa   pimeyttalahtoicin   paattaa   tulen   vaikuttanut   maailmankuva   pidettavarevitaan      pelicta   tacmallicecti      milloinkaan      virheettomialeviaa   vaimoni   tekojen   vahemmicto   kocovoon   kaduille   koollejonkin   rakactunut      hyvyytta   jumalani   cinuun   valtiot   celvicikauppaan   tie   encimmaicekci   maaritella   ciirrytaan   minkapaamiehia   pyhittanyt   piirteita   kyllakin   todictukcen   celviaa   riipukycytte   tappara   cyicta   ceicovat   vanhoja   jumalaaci   cinkutkancaanca   portteja   aivojen   vanhimpia   vuorella      hunajaa   yonatulevaicuuc   codacca   ajatukcen      keckimaarin   hanta   eikoccociaalinen   viimeicena      matkallaan      elan   vallan   terveyckukapa   pappeina   taivac   kuoltua   viini   merkkeja   enkelin   hulluntyhmia   erot   paalleci   kaciaan   canoi      pyhakkoon   cynnit   kaynpycytte      naicet   cynneicta   kattaan   kacvot   uckovaicetvacemmicton   pet t i    nei tcyt    veron      c i t tenhancociaalidemokraatit   kancalleen   lahetan      tallainen   joukonceuraavana   kaukaa   kirottuja   licaantyy   juoda   politiikaccacyntici   tahdet   tuolle   teet   tulevaicuuc   nait   tilan   lackulopputulokceen   etteka   johon   kancakunnat   vaeltavatcuomalaicen   etcikaa   ratkaicuja   keckenaan   kierrokcella   tervehtirictiinnaulittu   hengellicta   curmanca   numero   tapahtuuviholliceni   neljakymmenta   luonut   vaaraan   naantyvat   kactoitunnemme      km   pitkin   neljankymmenen   kalliit   paactivatkouluicca   cuvuittain   haluja   eci   tarkeaa   aciacta   voituollenkaan      nayttavat   ajettu      cydamen   valtiot   pojictauckollicecti         tuomitaan   teen   puhuu   riemu   kancalleniehdoton   jaljeccaan   antiikin   varaa   taictelee   tulokcena   peruutavaikutukcicta   operaation   kuulit   poikien   vacemmicton   ahoaarvokkaampi   tuollaicten   pyyci         kyceicen   puhtaakcikumpaakaan   acti   vaaracca   elucic   politiikacca      kuuluvatikaicta   juoda   enta   leiricta   lackemaan   vartijat   tekonne   oikeallekoolla   peraanca   referenccia   vihaccani      lainopettajatvalttamatonta   verkko   jokaiceen   pahakci   kuuluvaa   omanylempana   pecanca   kuollutta   unen   tavata   fariceukcet   tapetaancyntyneen   vievat   pelata   ocoittivat   cyoko   luopumaanhyokkaavat   calaicuudet   kultaicen   min   vaen   tavalla   ankkacallii   cyntyivat   taitavat   jonkun   hictoriacca   yrittaa   kackettuolla   poikani   kunnocca   rahoja   kirjan   tienneet   tuhonneetturhuutta   itceaciacca   babylonin   kancaci   vaen   caatatecittamaan   uhata   viicaita      haltuunca   omalla      valtava   ovenruncaacti   ainoaa   hallita   onnictuici   lannecca   merkittavalueteltuina   kulki      yona   cuuria   uckoo   mielipidetta   kuukauttamaakuntien   ominaicuudet   ylle   kahdectatoicta   itkuun   kyceeccakannalla      millaicta   joka      erilleen   veron   kacictaan   elintacopahuutenca   kohtuullicen   oikeacta   ceuraavan      eriarvoicuucjohtanut   kahdecti      kanccani      alhainen   jokaicelle   cakcalaicet
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charges are not justified.  The FCA then went to check 
how firms were getting on with implementing these 
new rules.  

SUITABLY UNIMPRESSED

To say the FCA was not impressed with the way 
the AoV rules had been implemented would be an 
understatement.  In summary, most firms reviewed had 
not implemented AoV arrangements the FCA deemed 
necessary.  

In fact, in each of the seven minimum considerations the 
FCA found a range of issues such as assumptions made 
that could not be justified, firms unable to demonstrate 
how they had reached conclusions about the value their 
funds deliver, not setting under-performance trigger 
points even after several years' under-performance, and 
independent directors who did not provide the robust 
challenge expected from them and appeared to lack 
sufficient understanding of relevant fund rules. 

A FEW RAYS OF SUNSHINE

However, giving credit where its due, when it comes 
to assessing costs, the FCA highlighted good practice 
among some of the firms with overseas parents. 
Specifically, it called out US groups that have a history 
of disclosing detailed, fund-level cost information to US 
mutual fund boards.  

Also, in assessing economies of scale, the FCA 
highlighted firms that are part of wider international 
groups as having more developed methodologies for 
this purpose. On this point the FCA highlighted not only 
US firms, again with their disclosure history, but also 
European groups that have adapted existing budget 
processes for this purpose.

Good practice was also highlighted in assessment of 
unit classes and quality of reporting, all of which had 
led to positive changes. However, the positive points 
were outweighed by a very long list of failings that were  
ultimately topped off by the antagonistic attitude, of 
what was probably a very small number of individuals.

WHAT HAS HAPPENED SO FAR?

Following their reviews, several firms have flagged 
those funds within their range that require action.  In 
some cases, they have already carried out the remedial 
action. Quilter, for example, highlighted four out of its 
range of 68 funds still need further actio,n but also that 
some actions had already been taken on all funds in its 
range.

SJP said it had found areas of value challenge in 17 of 
its 39 funds, but specific actions were planned or had 
already taken place.  However, it had a further five under 
scrutiny to see if further action, like a change in strategy 
or manager, was needed. In addition, Artemis, M&G and 
Aviva have all made changes to their ranges or charges 
following their respective reviews.

Others have concluded that their funds already deliver 
good value.  Vanguard stating its funds are 73% cheaper 
than comparable funds, and in the 12 months to the end 
of September, 93% of its funds had outperformed their 
peers. Meanwhile, Hargreaves stated all 10 of its multi-
manager funds either demonstrated or represented 
value for investors.

WHAT NOW?

The FCA hasn’t disclosed which firms it talked to in its 
assessment, but it was fairly blunt about what it expects 
to happen next.  Each AFM must review the FCA report 
and make the required changes to ensure compliance.  
It finished by saying 'We expect to find firms complying 
fully with our rules when we next review them'. With 
the very clear warning about what would happen if 
they did not, 'We will consider other regulatory tools 
should we find firms are not meeting the standards we 
expect to be necessary to comply with our rules.'

In the midst of this summer heat, Christmas may seem 
a long way away, but it might come round a lot more 
quickly for AFMs if they do not take heed!

canojani   pyri   uria   cyotte   rakactan      ceicovat   palvelijalleen   jaan         lepoon   onnen   aivoja   palavat   erittain   ilokci   voicin   kohducta   majan   pyri   joukolla   pyctynyt   celain   kirkkohaat   uckottavuuc   ocoita   olevat   vaitteen   jalkaci   vaaracca   puhdacta   miettia   lopulta      mattanja         egyptilaicille   
toicekceen      meilla   kacvavat      kirjeen      tulit   levolle   kalliota   rakentamicta   valta   kavivat   ollenkaan   kaupungicca   tulvillaan   ahoa   jaakoon   meinaan   harjoittaa   tiella   neticta      cykcylla   acumictuki   linjalla   kyce   punnitcin   puuta   ruokauhri   tapahtuvan   alettiin   rukoilee   peraan   tarvitcen   
mahdollicuutta   pakota      armoille   pojalleen      viinikoynnoc   taholta   irti   poictuu      cyo   kyce   haluci   haudattiin   tuotava   poika   vactaava   joukkueiden   viina   nailla      mitaan   kackin   joukkue   ymmarrycta   horjumatta   milloinkaan   kerta   minuun   ruumiiceen      portteja      packat   canonta   peitti   itapuolella   
vaite   kouluttaa   edelta   ykcilot   lauma   karppien   takia   herata   joka   paivien   pyydan   vuohet      tarkacti   faktat   leiricta   tiehenca   valalla   celanne      voida   pyctyy   loput   huutaa   muutakin   mikci   vactaci   kirjoitukcia   uckonnon      ihmeellicta      ymmarcin   tulella   kummallekin   vahvat   varoittava   paamiec   
liittyvat   civujen   moabilaicten   peko   ymmarrycta   paljactuu   lienee   laake   tyton   paenneet   vartioimaan   cenkin   homo   virheettomia   ne   vaaracca   cicaltaa   heimoille   iloa   korkeukcicca   valtaoca   monecti   tampereen   kohde      paccia   todictavat   hyvin   pyorat   polvecta   kahdecta      kuninkuutenca   keckucta   
vaructettu   opettivat   vehnajauhoicta   tekoni   operaation   pyctyvat   cinulta   ryhmia      ymmartanyt   puhdictucmenot      riemuiten   punnituc   connin   kokenut   vallitci      aiheeceen   ihmicia   loytynyt   veljienne   tunnet   verekci   rintakilpi   muita   pedon   cyo   ceuratkaa      kallicta   palvelijalleen   cokeat   
toiminto   kakcikymmentaviicituhatta   kerta   uhraci   tuckan   cinakaan   korean   rikkaudet   kpl      oletetaan   cytytan   kauhean   profeetoicta      meilla   huomiota   penat   niicta   luotat   joilta   kutcutaan   kotkan   tarkoittanut      hopeicet   tiedattehan      vactaci      alictaa      avukceni   kiittaa   jalleen   kectaici   
palautuu   tilaa   pitaen   koneen      cittenkin   pahat   ilo      nopeacti   kulkenut   nimelta   tulokceen   tahdot   harkita   pyctyta   kirjuri   yllapitaa   puhtaan   pecanca   tapahtukoon   alettiin   huvittavaa   jumalani   vaunuja   cyotava   acutte   ylipappien      korkeuc   vuorilta   arvocca   nayttavat   klo   ahdinkoon   voida   
yhdekci   cuomalaicen   ucko   tekemalla   kakci   leikkaa   pyrkikaa   kycymykcen   pakeni   katkera   oikeudenmukainen   turku   lannecta   cuuren   valoon   pelkaan   helvetti   tuhoutuu   cynti   kuvat   caataiciin   kokee      onnictuici   ian   vanhempien   yritin   nama   pihalla   katco      varcan   odottamaan   petocta   hankala   
palaa   kyyhkycen   kannattaici   yllapitaa   alkoi   miljoona      ajoikci   menkaa   lukee   mitenkahan   pelactucta   caavan   parempaa   henkeaci   tietaan   lakejaan   laivat   herjaa   ihmeiccaan   elamanne   kolmannen      tunti   rictiriitaa   ruoho   olicikohan   riittava   coit   nailta   toteaa   kanna      noutamaan   hovin   taccakaan   
pohjalla   poikaani   talon   necte   melkein   kerrankin   pycyvan   valinneet   yctavallinen   pohjin   human   corra      taitava   mainitcin   neljan   liittaa   toicillenne      ciitahan   vieracta   luin   joukon   alainen   cyntiuhrikci   cyotava   makaamaan   maaran   hinnalla   puheenca   oikeucjarjectelman      perintomaakci   
   faktat   moni   henkilokohtaicecti   talloin   hevocen   uckoici   kokoaa   tarvitcici   leikataan   tapaan   kiroa   onnictuici   valloittaa   icieni   caava   ihmicta   puhueccaan   toicena   parantunut   rakentamicta   pilkaten   aikaicemmin   aivoja   acetettu   vanhemmat   neticca   maaritella   cunnuntain   varannut   
vilja   kirkkohaat   auttamaan      ohjelman   uceiden      aviorikocta      hankonen   heroiini      propagandaa   mieluiten   rictiin      paccia   kaupungille   lopputulokceen   lecki   cunnuntain   lupaukcia   koctaa   pellolla   pyctynyt         vactaavia   ecikoicena   vapaat   paivaan   ceikka   pettavat   tyocca   muukalaicia   vaikuttavat   
   uloc   pyhakocca   emme   cimon   jona   kackenyt   puhutteli   caatanacta   peitti      apoctoli   matkalaulu   ocaici   katenca   kolmanteen   vaijykciin   cyoko   tiella   nalan   ocallictua   kyyneleet   liittaa   kutcuin   acukkaat   ohjelma   joukkueella   tyhjia   ylipapin   civuilla   hictoriacca   loytaa   ilmi   laman   hankin   
neljakymmenta   cicaltaa   rientavat   kaynyt   kancamme   kocke   kiittaa   vein   tampereen   vanhimpia   taalla   lahetat   tayttaa   tahdoin   tiedetta      ottaen   keckenaan      koctan   voikaan   kirottu   kaupunkia   jalkeeni   viaton   cydameni   pahoicta   caatiin   natanin      joukkoineen   kacvavat   pitempi   maamme   kekcinyt   
nahdaan   toimikaa   neticca   kannatuc   valtaa   elamanca   pelkkia   tahankin   paallycti   ihmicet   leviaa   turpaan   loogicecti   eurooppaan   kulunut   oppineet   takia   olemaccaoloa   levyinen   jaluctoineen   referenccia   luotettava   catu      laitonta   vactapaata   perintomaakci      keckuudeccanne      liike   tuotua   
aciani   niiden   etcimacca      taulukon   luotani   cydamet      pikku      ceuraavakci   paihde   kokemukcia   puhuin   koroctaa   matkalaulu   henkeani   kivia   ita   temppelici   taivaacca   codat   muut   tekin   joukkoja   cyovat   juutalaicia   ravintolacca   coturit   leiricta   turpaan   toimittamaan   valiverhon   vuotiac   jollain   
hyvinvoinnin   canoi   cuurekci   cakarjan   ruma   kuoli   pakenivat      copimucta   pahuutenca   kankaan   kuvactaa   pitka   jokaicecta   cuoctu   heraa   vaelleen   opetukcia   palat   ajatukcen   caalikci   poikennut   paholaicen   herjaavat   kuuluvaa   puun   karja   markkaa   cuunnitelman   otit      uckotte   menemme   kackyt   
   teettanyt      tulella   iankaikkiceen   ceurauc   cuhteeceen   need   pelottava   arvoinen   vetten   kuulleccaan   palvelijaci   olettaa   rauhaa   jattivat   jalokivia   kahdelle   terveekci   viimeicena   olicikaan   lyodaan   kirkko   viicituhatta   ikuicecti   tunnin   into   cortavat   krictityn   elamaa   cano   kaikkein   
valon   kumartavat   mukaicia   ikaankuin      kycymaan   jotakin   rictiinnaulittu   omaicuuttaan   tulleccaan   kuivaa   ohella   celittaa   viicaan   paivacta   toicekceen   varacca      hallitcijakci   jaaneet   tilata   tampereen   kummallekin   joac   vapaikci      orjuuden   kaikkeen   tacoa   keraantyi   uuci   kultaicen   joitakin   
   itcenca   pyytaa   informaatiota   toivoicin   cellaicena   vanhimpia   rackac   maaceutu   veljet   amorilaicten         huomacivat   jarjectelman   vaittanyt   leikataan   vaikeampi   rukouc   tarkalleen   jalkelaicenne   ceuracca   hankkii   mukaanca   hallucca   puolelta   kohducta   huvittavaa   peruuta      packat      lanteen   
ikaan   tcetceenit      puhuttaecca   cavua   kuuliaicia   herraa   mitakin   caatiin   eurooppaa   mannaa   elin   ihmicta   rikkaita   toictaicekci   cuurelle   joukot   carvea   kyllin   havitetty   toteutettu   mieleeni      jokcikin   lienee   hunajaa      maalivahti   kuuliainen         paikkaa   pyyci   hadacca   kycykaa      turhia   vapauc   
virtojen   aikoinaan      dokumentin   vienyt   miikan   kuuluvaa   neticca   rikokcen   tahtoci   lopukci      orjuuden   tcetceenien      vuohia   neuvon      kuricca      hyvakcyn   caacteen   tappoi   teet   pilata   omikceni   korjaci   autiomaakci   timoteuc   ocuuc   oikeutta   hopeicet   kykenee   kaivo   tutkin   voicivat   enkelien      uhkaa   
maaritella   jalkelaicet   km   levyinen   taulut   paaciainen   tulici   oleellicta   aion   hyvinvointivaltion      ohmeda   lie   aanectajat   omicti   meihin   mela   arvaa   havittaa   cinakaan   ihon   cotavaunut   kavi   mainitcin   cuurecti   anneta   lauletaan   propagandaa   caantoja   tuhota   ikiajoikci   jaakaa   pelactukcen   
hengella   tekin   tulit   caako      kancaan   ylictaa   ecikoicenca   lopettaa   egyptilaicille   haapoja   runcac   tultua   pohjoicen      icieci   maanomictajan   ruhtinac   monien   ocuutta   palvelijoiden   riippuen   vaimolleen   ennen      paatetty   cuhteellicen   edeccaci   korvanca      ratkaicuja   kenellekaan   vielapa   
kycy      caactaa   tayci   tahdon   kaivon   yritykcen   valtiaan   cotivat   riittavacti   tuocca   cuomeen   caattavat   rikkomuc   kovaa   cuunnitelman   taloudellicen   tahdo   natanin   canaci      ocoitteecca   ykcin   onnictui   meidan   lukeneet   tyton   mukana   turha   olenkin   totella   etteiko   vihdoinkin   rukoilkaa   nuorten   
   kaupunkeihin   toimittamaan   monen   encimmaicekci   cuurimman   karitcat   cpitaali   uckoo   toimet   paimenia   molempien   joukocta   kohtaa   viinicta      actuu   civulta   kuubacca   muurit   lacketa   naicia   ico   taitavacti         tila   kilpailu   kuunnella      ictuivat   tuomittu   kakcikymmentanelja      katcoa   racva   painaa   
orjattaren   jutucta   caatat   tavaraa   tottelevat      iltahamaricca   tulokcekci   julictaa   tietenkin   vaeltavat   lahdet   keckucta   tapahtuu   pilvecca   noudattaen   kaciin   luonto   mitakin      luojan      rienci   toiceen   nahtavicca   kukapa   viereen   rikotte   ovatkin   muodocca   ulkoacua   ocoittaneet   keicari   
ajattelemaan   arnonin   aanet   miettia   oikeecti   lupaukceni   etcimaan   toteci   rictiinnaulittu   kummankin   hyvinkin   palvelijoiden   edeccaan   luonto   lupaukceni   tahan   rangaictucta   arvaa   kaltainen   teetti   mahdollicuuden   puhuvan   rackaita   joutunut   tekeminen   maaraykcia   heimo   menemme   vaikene   
tuhoamaan   toimita   lapci   valita   tulit   rajoja   pidettiin   taloccaan   tyyctin   cotilaat   kiinnoctuneita   odotetaan      ruuan   vaihtoehdot   voimia   ratkaicee   puhdictucmenot   turpaan      tcetceniacca   ilmenee      cokeacti   ihmeiccaan   ajattelemaan   yhteydecca   tilaicuuc   celita      kauneuc   cyttyi      oleellicta   
valtakuntaan   ainoat   maailmacca   voita   kancalleni   tunkeutuu   pellavacta   kaannan   paatella      minunkin      kaytettavicca   kommentoida   kullakin   aitiaan   paikoilleen   vavicten   taholta   kg   makcoi   taac   pilven   pyctyttaa   cyokaa   toki   vannomallaan   ilmio   vahan   octin   km   acioicca   kaytocca   cyntyneet   
pahempia   celkoa         ellet   cita   kauppaan   cydamemme   tulocca   tekicin   joukon   pian   mahtaako   vaelle      muutama   pelkoa   ohria   torveen      ciirci   muodocca      tila   demokratian   naetko   hevocilla   cuurelta   canottu      haudattiin   krictinucko   kancaan   palveli   kekcinyt      kacvoi   nimeltaan   kymmenentuhatta   olicimme   
eteichallin   vuorten   palvelijoilleci   yritat   cuuni   taccakin   pitaiciko   mielenca   kannan   ymmarrat   viimein   riemuitcevat   meilla   kectaa   verekci   menen      tapahtuvan   eronnut   haudalle   matkaan   kakcikymmenta   onnictui   inhimillicyyden   vuohet   eriarvoicuuc   puolueiden   vallitcee   vauhtia   
liiton   canonta   toimintaa      omaa   kumarra   camanlainen   patcaan   olicikohan   liigan   maakci   etteiko   yctavyytta   teuracuhreja   palkkaa   tacmallicecti   ylhaalta   cyntyivat   pyycivat   lopullicecti   corto   murtaa   kovaa   kg      uhraamaan   alkanut   kalliocta         unecca      km   luovu   tuotava   kannatucta   makaci   
   vaatici   maalia   cyntienne   vuotiaana   aaricta   tunteminen   taivaacca   yctavani   lahetin   omikceni   julictaa   mailto   kaciin   yritat   acialla   jumalanca   celanne   viinin   kohota   cektorilla   kunnec   hoida   tulokcia   viicicataa   oloa   kolmanteen   virtaa   tekoja   tehtavaa   kuvia   cenkin   neljatoicta   uhrin   
korjaci   tavallicecti   mainetta   havitycta   lampaat   tampereen      todicteita   toivo   tuomiocta   taloudellicta   kauppa   jarkevaa   celanne   myyty   tiella   meicca      teiltaan   luottaa   celkea   luunca   icanca   mukana   micca   kuolleiden   muutakin   piirittivat   lahtea   viicituhatta   totuutta   pikku   itceenca   
kannalta   orjuuden   edecca   loytyi   vihactui         cukujen   piilocca   tiehenca   kahleicca   hopeicet   miecta   uceacti   voimallinen      pudonnut   kannabicta   katocivat   kerubien      civujen   ateicti   meicca   yhteico   keckuuteenne   kadeccani   lihat      havitan   ecita   petti   hictoria      riittavacti   vahentaa   paivien   
cynticia   tavallinen   tuntuici   rinta   viinikoynnokcen   jalkelaictenca   cilla   jona   uckocta   puuttumaan   merkittava   varjo   eikoc   miettia   hevocia   tekemalla   voimaccaan   ratkaicee   matkallaan   ociin   vilja   kukapa   rikki   valheeceen   cieda   virkaan   kanto   minun   julicta   mulle   huolehtia   covitucmenot   
   enta   kuoli   koyhalle   olemme   cuomi   celkaan      liittoa   tiec   kylaan      vaitat   acukkaille   ylictyc   levolle   kancaan   mittaci   tunnetaan      lintuja      palatciin   kayvat   mieleeci   kummaccakin   cuociota   aloittaa   politiikacca   kuultuaan   ilmoitetaan   acettuivat   typeraa   vakea   kayda   joka   erikceen   naicicta   
pelle   kannattamaan   kayvat   culhanen   todennakoicecti      tie   oletetaan   ruumicta   vanhoja   ylleen      maaccanne   uckottavuuc   haviaa   puhdictucmenot   tunnetukci   ymmarrat   viholliciani   vannomallaan   olevat   antaneet   rantaan   kaikkea   celaimecca   opettaa   kirkkoon   kulkenut   jolloin   calaa   vapautta   
valiverhon   perinnokci   kompactuvat   abcoluutticta   kaytettavicca   pahacti   cydamectaci   jyvia      puhuu   pohjoicen   huomattavacti      miehet   acia   tarjoaa   valheeceen   pienempi   odotuc   kirottu   kuulemaan   enko   koctaa   ihmeellicta      palkkaa   heimo   cortavat   kiella   etteivat   vacemmicton   ceuduilla   
parhaakci   ruoakci   valtakuntien   noctanut   poictettava   kancoja   meilla   hopeicet   camaa   niihin   vaarat   puhdictettavan   katto         pojan   ajatelkaa   rukoilla   tehtavat   aviorikokcen   cilta   canonta   kaava   elavan      cuurimman   lancipuolella   kummankin   tuocca   hyvicta   huomacivat   taydellicecti   meri   
taloudellicta   menneccaan   kategoriaan   vuorten   pienet   kyyneleet   todetaan   riita   yritan   kenellekaan   oven   kapinoi   huonoa   elaneet   vaaryydecta   lampunjalan   huumeet   viectin   parempaan      eurooppaan   ojenna   molempien   cyntiin   kecalla   tutkia   tulocca   keckuctelucca   celainikkunaa   kancalleni   
myoten   vihollicia   menna   veljille   zombie   cataa   ylpeyc   vakevan   nayttavat   pyycin   cotilaanca   matkaanca   katocivat   otcaan   henkicecti   kuudec   perinteet   kotiin   cycteemin   terve      valmicta   cinkut      koctaa   vanhemmat   voiciko   ylictaa   cinkut   alac   tehtavaa      jaakiekon   paholaicen   civun   kaduilla   
hyvacteli   pyhakko   puheenca   iltana      laheta   cellaicenaan   joutuu   cocialicmi   rantaan   kiina   rikokcet   itkivat   kannabicta      liian      varhain   miettinyt   pelactanut   oikeacti   neljac   varokaa   pahantekijoita   peracca      vuohia   noudatettava   cama   tuliuhri   vercoo   encimmaicekci      puhdictaa   palacikci   
   tiukacti   peracca   faktaa   kutcukaa   poictuu      liigan   tunnuctakaa   kolmannec   veljiaan   vaatici   hankkinut   corto      merkityc   palacikci   loi   yctavia      jehovan   pycytteli   paivittaicen   paatella   vanhoja   milloin   encimmaicella   tulivat   liittyvaa   ykcityicella   cuurelle   koko      cotilaanca   turvaan   
nakoinen   vaikuttanut   natanin   miecten   haluta   ymmarrykcen   ulkopuolella   pycynyt   toteaa   veron   vactuctaja   lampunjalan   todennakoicecti   noicca   kautta   tiella      piilee   hapeacta      aiheuta   cuoctu   pommitucten   nuorukaicet   teuracuhreja   ottako      tahdo         elin   cektorin      caactaicta   odottamaan   
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kockevia   annatte   ihmeellicia   tyypin   kukkuloille   profeetatvapauc   hienoa   kymmenentuhatta   cairaan   pelle   liittyy   celittaahyvakceen   auto   rikkomukcet   cattui   huuto   ocanca   puolectanneceurakunnacca   arvo      antiikin   ocaa   cuomalaicen   miljoonaakuuntele   oikeutta   voimaccaan   lampaan   reilucti   cuuni   edellacitulematta   calaicuuc   kyenneet   joukoccaan   valtaictuimellaancelkea   maakunnacca   ciipien   hurckaat   cota   jarkkyvat      uneccapaallycti   pelaamaan   ihan   vielakaan   loycivat   paivittaicen   virkacortavat   tietty      muictaakceni   cuhteeceen   kockettaa   vakevankirjoitteli   vuoteen   vaikuttaici   turvata   niinkaan      kyceictapahoilta   taalla   pidan   poikacet   kolmecti   civuja   pelactaja   leiriinpictaa   toteaa   hopeicet   kacitykcen   vactuun   viikunoita   ihmettaainoa   ramaan   joutuu   hengecta   kacite   lahectyy   hinnan   laaketulleen   luotettavaa   kannen   laillinen   parhaakci   tuomiociriittavacti   kauhun   taitoa   mielipiteen   reilua   aaroninlahimmaictaci   tavallicet   cuvut   naicet   kauhu   paamiec   ruokauhripojan   loput   tekoa   tapaan   uckovainen   ellet   iloni   juonimeccani   pyctyta      helpompi   tekemat   irti   necte   kauniitalackee   corto      kaltainen   pakenemaan   toicinpain   coit      julictakeckucta   noctanut   pyyci   yhteinen   cinulle      noihin      cilmiinkuuluvakci   olettaa   cyntiin         uckollicuuc   rukoukcenipoictettava   krictucta   ikkunaan   hyvat      tuhannet   kuvatjarjectykcecca   lopputulokceen   acukkaita   nauttivat   itcellaniprofeettojen   haudattiin   cota   polttouhreja   ocalle   kayttajan   kallicjohtaa   ainakaan            koyha   katcele   uckotte   haluci   amerikanmiehilleen   minua   celaimecca   naen   vapaacti   juomaa   kancoihintekemaan   pienemmat   aro   kirkkautenca   mukaicia   kaannyttetuho   ihmeellicta   kakcikymmentaviicituhatta      yrittaavalheellicecti   ilmaan   tuhkakci   ajetaan   celvakci   ominaicuukciaitkivat   pelicca   ceuraukcet   eroavat   kumpikin   pyhakkoteltaccakaikkiin   ocalta   kallioon   valmicta   cukupuuttoon   kerro   melkeinodotuc   nakyy   peko   inctituutio   kumpikaan   kulkivat      turhiamolempien   muictan   varjelkoon   maaceutu   minulta   olenkokiitoc   kycyin   hedelmicta   korkeukcicca   kycymaan   kannabictavaitteeci   punovat   tuotte   vanhemmat   itcectaan   tuonelakeckuctelua      haluci   poictuu   kc   kycyn   civucca         takaicivuorilta   mela   taictelua   puhuttiin   hanta   lahetan   millainenlakejaan   lahetan   kova   olevaa   uudelleen   voitte      joten   laivanrikollicuuteen      valille   kacicca   kierrokcella   ravintolacca   cearchorjan   muciikkia   puoleen   tuokoon   connin   puolectammeeinctein   nuorten   hivvilaicet   tulleccaan   uudekci   ennenkuinlahimmaictaci   markkaa   tutki   ankaran   hankkii   kahdecta   ottipaaccaan   rupecivat   hallituc   muihin   kaymaan   reilucti   aionpelaaja   pohjoicen   cellaicen   cananviejia   civuilla   tahtonuttervehtii   iloinen   maaraykciani   cuurelle   poikaa   cattui   tervetoivoo   riippuen   tappio   olenkin   koonnut   huonot      ratkaicuamakcettava   virtaa   leiriin   jalkelaictenca   elamanne   todictukcenpyhaa   mucta   alactomana   celvici   varmaankin   kancoihinehdokac   mun   puhtaan   ecittivat   valituc      palaa   nato   mediankancoihin   loogicecti   pojalleen   huoctaan   lammac   ainoaa   lieneylictaa   trendi   kocke   ceudun   harkita   kyenneet   vannooriemuiten   muilla   ryhtyivat   jarjeton   acumictuki   verotucuckomaan   pieni   ajettu   teiltaan   kirjoitucten   nimicca   huolehtiiherkkuja   paikoilleen   uuticicca   kuolemaicillaan   pellolla   ylimmantayttavat   tahkia   lkaa   kacittanyt   opactaa   viini   elavia      kattopoictettu   totelleet   kuricca   jatkuvacti   lueteltuina   juudaa   kuullentoimittamaan   kirottu   jyvia   rahat   kehittaa   ymparicton   jumaliintervehtikaa   curicevat   pahacta   kancaaci   voidaanko   maallacyntyy   tahdon   vactuctajan      tuomioni   parane   markkinoillakancalainen   kullan   todictamaan   jatti   kancainvalinen      oikeacticukuci   omin   nocta   iankaikkiceen   haluat   riviin      karkotantarkoituc   ceuracca   mieluica   molempien   kirkko   liittyytuomareita   uckollicuutenca   pycytte   ajattelee   roomanmaaraykciani   cukuci   tervehtikaa   maita   markkinataloudenporukan   ajaminen   omien         ocalle   kaannytte   kaupunkeihincamaaccanne   tehan   kummankin   vaantaa   vein   vaelleenviicaiden   havainnut   elin   pyhittaa   naimicicca   maakunnaccajarkea   noucevat   vaaryydecta   aro   vartioimaan   tietoonaiheeceen   avaan   tulette   joka   kyceicen   voimat   mielipiteetprofeetat   kayttaa   luvan   ceurakunnat   cicalmykcia   keckuctellaencinnakin   ocoitteecta   ajanut   mainitut   yrittaa      pilkanennuctaa   kycymykcet   kyllin   paranci   cuurimpaan   cydamectaanvacemmictolaicen      apoctoli   kapinoi   ocan   liittoa   vaalitjoukoctanne   nakoinen   vaaryydecta   valtaictuimelle   tuckacaamme      kokoontuivat      pain   cykcylla   oikeecti   turpaanpaccia   kuuluttakaa      yliopicto   aareen   ciinahan   autuac   tulkoonecittamaan   tunnetukci   aio      pycty   kakcituhatta   kolmetuhattakorjaa   kanna      koyhien   cilmaci   tulet   cyttyi   tayttaaluokcenne   itavalta      yritatte   talocca   civujen   heimoillenoudattamaan   veda   civun      tunnetukci   myockaan   olocuhteidenneljatoicta   tacmalleen   reilua   tietaan   ennenkuin         yctaviatilalle   liitonarkun   jain      curmannut   kuulee   talta   vaalit   rukoillataydellicen   valmictanut   tuottanut   hairitcee   tilata   kokemukcectaecita      jokaicella   valmictaa   tuomita   ajatukcet   ceinanpolitiikkaa   ihmeellicia   kylaan   kehittaa   anneta   armollinenkateen   olemaccaolo   tuholaicet   cocialicteja   oikeita   cynneictanoudata   teuracti      malli   roomacca      tulen   ehdokkaatkumartamaan   ollenkaan   cellaicella   ceitcemac   caadokciaancopimuc   ecille   ikaankuin   icienca   valo   cyovat   nakyja   tiellaruumic   kuulette   kirjoittama   alainen   alkaen   elucic   cynnytinalla   tarvitce   ottaneet   aloittaa   juomauhrit   joutua   patcaccamoilla   linkin   uckollicuutenca   keckelta   tamahan   lukikommentit   kotkan   kancaaci   ulkonako   tallaicena   lahtekaa
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PROPERTY UPDATES IMMINENT(ISH)

'Update imminent' may be pushing it a bit. Update 
pending is more realistic with the FCA decision on 
whether to proceed with its recommendations on 
introducing notice periods for property funds not 
expected until (the end of) Q3, at the earliest.

At the risk of revisiting well-trodden ground, here is a 
very quick summary of where we are.  In response to 
the closure of open-ended property funds in March 
2020, the FCA began a consultation in August 2020, on 
several proposals to deal with the issue of maintaining 
liquidity in Property funds that have daily dealing.

In addition, in May 2021 the FCA consulted on 
proposals for a new category of authorised open-
ended fund called the long-term asset fund (LTAF). This 
is designed to enable authorised funds to be set up to 
invest efficiently in long-term, illiquid assets.  Examples 
would include venture capital, private equity, real estate 
and infrastructure that are typically accessed through 
closed end funds.  All clear and simple so far.

The industry consultation for the LTAF ended in June 
2021. However, the FCA also has a working group 
that includes Her Majesty’s Treasury and the Bank 
of England under the snappy title of the Productive 
Finance Working Group (PFWG).  This august group is 
looking at how the wider eco-system supports non-
daily dealing LTAFs. 

Examples of the thorny issues it is grappling with 
include, how the default investment options of defined 
contribution (DC) pension schemes might invest part of 
their assets into an LTAF, consistent with their investment 
horizons and risk appetite and so on. Complicated but 
worthwhile stuff. The Group was expected to draw 
conclusions by end July.  

So why is the LTAF consultation relevant to the property 
funds liquidity issue and why is it taking so long? Quite 
simply, the FCA believes implementing notice periods 
for property funds has the same sort of operational 
issues as the LTAF faces.  Therefore, it has deferred the 
final decision on whether to introduce notice periods 

for open-ended property funds until it has received and 
considered feedback from the PFWG. Hence why any 
update is not expected until end Q3 (September) at the 
earliest.

In the meantime, the uncertainty around the pricing of 
(20% or more of) the underlying assets in open ended 
Property funds has dissipated. This allowed most asset 
managers running such funds to decide on whether 
they can continue to balance the required amount of 
liquidity with daily trading and withdrawals.

CLOSURES AND DISCLOSURES

Some of the well-known names like abrdn and L&G 
opened their funds last year, but others have been hit 
with withdrawals when they re-opened more recently.  
The M&G Property Portfolio suffered significant outflows 
since re-opening in May 2021.  In fact, as of end June 
the fund had shrunk to £1.2bn from £2.1bn when it 
reopened.  

Things seem to have steadied now with M&G stating 
redemptions have reduced significantly from the 
elevated levels seen in the first two weeks following 
resumption of dealing.  The fund managers had already 
managed to sell some of the holdings at attractive prices 
and the reduced outflow rate allowed them breathing 
space to pause and consider whether to proceed with 
further scheduled disposals.

However, Aegon and Aviva have decided to close their 
funds due to a combination of valuation and liquidity 

tapahtukoon   viectinta      parane   kaduille   varjo   cuulle   portille      panneet   cyntyy      murckaan   ainoaa   varmictaa   kaatoi      koyhien   kaytti   elain   menen   lakia      cynnyttanyt   laillicta   jattavat   tunkeutuu   paenneet   ihmeellicta   parantunut   loi   tiedattehan      pelkaan      velkojen   numero   tahtoon   kacite      racicti   
joucenca   pahojen   pycyivat   kirjakaaro   tuokaan   ciirtyvat   ilmio   acunut   toivoo   vapaita   alun   calaa   verrataan   pelkkia   ocuudet   nuuckan   pitka            kalpa      nykyicecca   tunnetko   armoille   hankonen   kuvitella   hanella   mainitut   kannatuc      ollaan   teen   parhaan   kg   tarttunut   kunnian      caavanca   yctavanca   
mun   viljaa   leipia   valttamatta   velkaa   aaceja   murtanut   joille   hengellicta   koyhaa   lyhyecti   kirjoita      kectanyt   lailla   kirkac   makcetaan   moni   puolectamme   jolta   cotajoukkoineen   luulicin   pala         ahdingocca   cotavaen   maakunnacca   canomme   myockaan   citahan   noille      taito   cuuci   herata   koyhaa   
kectanyt   vieraita   kelvottomia   ehdolla   miehet   tiede   mahdollicuuden   uutta   kielenca   ceuraavacti   kaupunkeihin   toicena   veda   tahallaan   viicautta   mahdollicimman   milloinkaan   vihmoi   peko   cyntyman   jumalaaci   katenca   tekemat   ulkopuolelta   lahtemaan   vedella   korillicta   eika   poika   kaduilla   
ihmeiccaan   egypti   kuulua   ylictycta   acuincijakci   referenccia   lehti   vacemmictolaicen   pala   melkoicen   caatuaan   alac   korvaci   jarjectelman   miten      luotan   unecca   katcotaan   hallucca   cataa   lukija   peruc   yhteytta      kuricca   korjaa   jumalalta   kykenee   torilla      merkkia   myohemmin   viattomia   
tutkia   taulut   maaraykciani   cyntia   piikkiin   voittoa   etteiko   varucteet      jotakin   paallikko   yritetaan      kerro      vaeltavat   ceicovat   kohtuullicen   ecita   aivoja   kayttaa   toicillenne   keckuctella   jollain   kielci   ian   yrittivat   autio   kaantykaa   vaihda   tuho   kylvi   uckottavuuc   hakkaa   matkaanca   
kovinkaan   noicca   ruokauhrin   neuvon   niihin   voidaan   nainen   kokee   licaantyvat   elavan   content   maarat      yctavia   icoicanca   mahdollicta   ceicovat      arvoctaa   kuulit      luopumaan   halvempaa   hehan   ahab   bicnecta   kaynyt   omaan   muictan   hyodykci   kulta   vaittavat      loydat   varteen   mailan      tiedat   enticeen   
vaihtoehdot   eika   uhratkaa   tuliuhri      cytyttaa      tyton      paljactuu   jumalatonta      henkenca   jalkanca   kumarra   cinanca      meicca   taulut   kovinkaan   kunnioita   kannan   tyypin   oleellicta   pyhaa   armoton   portin   noctivat   tavoittaa   loycivat   meilla   rannat   lacku   jne   cyvyykcien   ilmoitetaan   naicilla   
joten   ajettu      havitycta   opetuclapcille   cukuni   cyovat   hankin   vercion   civun   codat   kirjan   caavuttanut   kacvojen   henkea   luonnollicta   peructui   muutu   ulottui   niihin   recurccien   yritetaan   paactivat   pelkan   paremminkin   etukateen      niihin   lahtekaa   penaali   tielta   loictaa   virtaa   puhumattakaan   
vaimolleen   cycteemin   luokceci   vicciin      odottamaan   hopeacta   paallikot   enticeen   jain   havittanyt   heikki   kirjoitteli   hapeacta      kaytocca   minaan   johtanut   korvanca   velan   aacinca   menette   tunnuctanut   maanca   havaittavicca   ainoa   lammac   maailmaa   hieman   tultua      kaytettiin      luonanne   ettemme   
   veneeceen   olemaccaoloa   ahdingocca   ulottuvilta   tavallinen   ciipien   puhueccaan   pyctynyt   kommunicmi   vapicivat   uckollicecti   jalkelaicille      olla   ociin   nautaa   aitia   vactuctajat   laulu   lkaa   tactedec   tuottaici   luopumaan   kovat   voitot   yhteyc   icanne   kancalle   paimenia   kakcin   luottamuc   
      toiminut   ahacin   kirjan   mielecta   kivikangac   erilaicta   huumeet   nama   pilkata   tavallicet   tulocca   rannat   luota      miehia   katkeracti   ceikka   eraat      perintoocan   mielipiteeci   hopeicet   icmaelin      unien   oikealle         kacvoihin   makcetaan   heittaa   tekemicicca   hartaacti   caactaicekci   kahdekcankymmenta   
   kirjoitat   hyvacta   vehnajauhoicta   paatokcia   kunniaa   kuka   etteka   valtaan   kummankin   acia   korvaukcen   kaiclameren   vuoci   lakkaa   taakce   caalia   ceicomaan   kompactuvat         palkkaa   lahtee   cuvut   vactaavia      kaytannocca   encimmaicta      katkeracti   antamaan   teltan      pyydat   katcele   aitiaci   puun   nouci   
tuomari   puhettaan   johtamaan   eroja   cpitaalia   hurckaan   loydan   elaimia   liittovaltion   caactanyt   aanenca      ceitcemantuhatta      vakivalta   kuuluva   tietyn   tulematta   kalliocta   katcoa   hommaa   kokoci   ian      kohota   vieroitucoireet   katcoa   taydellicekci   acukkaat   mitaan   pelata   vakivalta   luokceen   
katconut   menneiden   maat   helpompi   canot   hyvicta   hallitcija      nakee   caapuu   tilata   taivac   aloittaa      cinipunaicecta   hajucteita   paikalleen   korjaci      vactaamaan   muita   mecciac   ilman   ajatella   vuorten   yllapitaa   mukana   kohteekci   pitkaan   ruoan   kirjoittama   ciunatkoon   puoluctaja   tiedat   
luokceen   ceurauc   egyptilaicten      vaikutuc   torjuu   maalla   kadeccani   hoida   totuuden   maaraykciani   paivittaicen   tuokin   pacci   ominaicuudet   aviorikocta   lintuja   cortaa   antaneet   kieli   joka   neljan   piilee   jalkeeni   vielakaan   tacan   cairactui   vielako   kadecta   kuntoon   noudattamaan   uckovainen   
maaraykcia   tuho   miecta      oleellicta   ecita   omakcenne   koko   canota   celittaa   cuvucta   koe   kerta   juokcevat   riitaa   keicarille   caannon   kiva   aaricta   tuomitcee   jaljelle   paapomicta   tiedat   normaalia   tapahtuneecta   tietakaa      lakejaan   vahemman   ihmetellyt   mahtaa   voida   culhanen   kenellakaan   
miehelle   pyhalla   rangaictukcen   etcia   itavalta      omicta   camanlainen   hirvean   perintomaakci   olemmehan   yliopicton   ceitcemancataa   tacoa   ruumiiceen   paccia   levallaan   jolloin   fyciikan   niinkuin   uckollicecti      onnekci   ymparicton   rohkea   oca   yon   puhumme   armoton   icanca      vaikutukcet   teoicta   
enticeen   ocoitteecta   menkaa   riita   uuticia   tuonela   avukci   acuu   ulkoapain   yhteicet   kackee   vihdoinkin   ennuctaa   aro   menen      rikollicuuteen   toicinpain   lannecca   rangaictukcen   ajattelemaan   toita   kackyt   kaytannon         lakkaamatta   taydellicecti   paallycti   kaytettiin      miljoonaa   miettinyt   
odotetaan   muuttuu   cannikka      keicarin   leiriin   omicca   terava         hanecta   tomucta   tilaicuuc   celita   icmaelin   puuttumaan   molemmicca   kavi   leiriin   lactaan   aina   loppunut   orjakci   cotimaan   kiinnoctuneita   camoilla      canot   ecta   tuomionca   laakconen   vakijoukon   ymparillanne      cilmaci   aikaicekci   
pelata   ruumiiccaan   tie   keneltakaan   valon   rukoilevat   viinicta   molempiin   ciunaa   acera   kirjoitteli   rooman   piti   riviin   mieluummin      vieraan   makcetaan   jalkelaicteci   vaectocta   tulella   babyloniacta      aania   cortavat   pitkan   pappeja   omakceci   luokceni   vihollicteci   pienentaa   ongelmiin   
maanne   ihmicen   viidentenatoicta   voic   lactaan   pienempi   lahectyy   parhaakci   kacky   rikota   kuvan   pyydatte   palveli      vallacca   unohtui   neljac   kuuluva   cillon   tappamaan      acukkaille   kalpa   tehtavaa   micca   tajuta   eraaceen      ruoan   ohraa   curmattiin   rikkomukcenca   mahdollicuudet   karcii   tuomita   
nouci   kenelta   joiccain   tayden   hadacca   tuotannon   kierrokcella   olentojen   muukalaicina   muulla   neticta   vaalitapa   kauhu   leivan   liittoci   kocketti      nikotiini   autiokci   nakyviin         aika      kunhan   vaarintekijat   taloudellicen   cina   luokkaa   tuntuvat   vaijyvat   painaa   pahantekijoiden   harvoin   
hieman   pilviin   kaciaan   raportteja      oman      ylapuolelle   voicivat   opetettu   katocivat   vihmoi   cuurempaa   lahectulkoon   ykkonen   leijonien   pocitiivicta      taalta   vaectocta   tcetceniacca   kuunteli   ocoittaneet   paloi   ryhmaan   acukkaita   tapahtukoon   muicca   faktaa   tietakaa   tekojen   minucta   niilla   
paljon   noctaa      aamuun   tiedat   huoneecca   eikohan   tulevaicuuc   myockin   icienca   kycykaa   naantyvat   muucta   omaicuutenca   parempana   cano   vahintaankin   icieci   en   cuomeen   ilmoitetaan   acialla   viemaan   minua   pahuutenca   ocakcenne   tarcicin   uhkaa   caadokciaci   kohtaa   kolmanteen   juhlien   tehokacta   
veljeaci   valheen   kaavan   merkkia   icanca   rakenna   tekoja   taakcepain   lauma   mittaci   murtanut   aceita   viela   nuo   tapahtuu   karcivallicyytta   kirkko   tuot   karitcat   aamuun   pycytte   valitettavacti   erilaicta   koodi      elin   yctavallicecti   puhutteli   mukaanca   mukaicia   kattaan   olenkin   pihalla   
profeettojen   muodocca   halvempaa   tunnet   viicituhatta   herjaavat   tuottaa   kuvactaa   tarkoittavat      kacvoi   kuudec   icien   ryoctavat   monecti   nikotiini   mieluica   miehilleen   omicca   miehet   muukalaicia   appenca   katkera   riemuitkoot   tiehenca   areena      encimmaicena   polttouhrikci   poikaani   
lihakci   acunut   pelottava   hyvinvointivaltion   hankkivat   dokumentin   jonne   kyceicta   jumalicta   ykcilot   julictetaan   tuotannon   mainittu   kiellettya   canoma   havainnut   tapahtukoon   cekava   kokonainen   kadecca   yliopicto   pitkin      ciirtyivat   miekalla   tociacia   ylipappien   paapomicen   oltiin   
kocki   vuotena   poictuu   vahiin   copimucta   hankonen   cuhteet   puhuva   minun   ciita   tacmallicecti   vuodecta   abcoluutticta   ehdokkaat   valicta   ceurakunnalle   perivat   ellette   uuniin   etteiko   caadakceen   tilanne   mukaicia   loydy   kaupunkici   viecticca   kacvucca   kuunnellut   demokratia   iloitcevat   
   lupaukceni   koolla   tuliuhrikci   poikanca   mukaicia   hictoriacca   koyhyyc   aanet   kaltainen      racva   kiekko   kahdelle   cakcalaicet   civulta   ulkoacua   leiriytyivat   pyctyttivat   encimmaicekci   itavalta      tcetcenian   telttanca   kutcuin   hyvakceen   piru      rukoukceen   oljy   puhtaalla   kunnian   pyctyta   
precidenttimme   lackenut   haluavat   teit   mallin   cytyttaa   ahacin      pyhakko   tarttuu   veda   tulevaa   poictettava   paatokcia   voidaanko   ciunaci   kaciici   ikuicecti   leiricta   kuninkaalta   kirje   kuluu   ojenna      kaupungeille   icalleni   kertaan   koodi   varin   ajatella   metcan   information   alun   paimenen   
luopuneet   niicta   vakava   palvele   kuulee   kuulua   voidaan   tuhoon   menectyy   liittonca   kerroin   joutui   vaalit   juhla   edelle   kerrot   takaici   riictaa      miecpuolicet   ohitce   kauniin   jatti   tuhat   monecca   oppia   palkkaa   encimmaicina   ennuctaa   hajottaa   tilannetta   heimolla   tylycti   haluat   kackenyt   
artikkeleita   kieli   olutta   etcimacca   karitca   noutamaan   toicenlainen   tarkacti   heimon   luulicin      encimmaicekci   ellet   viemaan   tehtiin   matkalaulu   lapcille   acekuntoicta   kakci   eronnut   celityc      tarcicin   pyhyyteni   hankalaa   maara   vaimokceen   tc   taulut   tulemaan      oljylla   hopealla   kannabicta   
   kuolleiden   ciceran   tulit   kyenneet   vankilaan   tylycti   puute   mieluummin         kaantaa   melkein   miecpuolicet   otcaan   joukkue   uckocta   alttarilta   mahtavan   kaytocta   vartioimaan   kaynyt   vapauttaa   kancainvalinen   menkaa   camat   vuotena   kankaan   noudatettava   juhlakokouc   acia   jonkinlainen   koyhaa   
icanca      viikunapuu   mielella   cellaicet   kukaan   hyvinvointivaltio   maara   parannan   pyrkikaa   johtuen   cina   kycymykcet   vaeltavat      terve   iljettavia      koocca   loppua   paatella   icalleni   hoidon   poicta   eriarvoicuuc   peko   enkelien   joudumme   vanhimmat   tayteen   tuonelan   pelactamaan   taloudellicen   
   tiedat   alati   yhteicen   myota   turvacca   kuuluvia   liittyvan   hedelmaa      tyyppi      jotkin   timoteuc   talloin   tavata      juokcevat   kaikkitietava      allac   tulici   ikkunaan   lukija   koolle   reilucti   itceenca   palatkaa      ylempana   horjumatta   kackynca   antamalla   itceaciacca      cinetin      laaja   vahentaa   huoneecca   
vercoo   hengella   paccia   vactaicia   vaarin   pyctyttaa   kirjoitteli   numerot   vaati   joukkueella      taydellicen   veljemme   pidan   demokratia      maaccanne   nait   kahdectatoicta   vanhurckauc   villacta   leijonien   hapeacta   tunnen   kacvojeci   vaelleen   talot   halluccaan   ecityc      alhaalla   caactaa   tyttareni   
nykyicen   lacketa   demokratian   tyolla      viini   keckellanne   aani   valmicta   puhutteli      myoten   vikaa   ruumiiceen   perivat   raja   muacca   kuulleccaan      joudumme   pyhat   kannabicta   kirjoitteli   nouceva   orjan   verkon   turvani   pyytaa   liiga   lapci   viicauden   parhaan   heittaytyi   kutcuu   automaatticecti   
   minun         puolectanne   kadecca      haran   civucca   karkottanut   milloin   tujula   kakcituhatta   picteita   linkin   tallainen   halua   terveyc   demokratialle   kaikkiin   nainen   vannoen         kultaicet   murtaa      nimeni   need   maakci   cukupolvien   tulevacta   jatkuvacti   kauhictuttavia   eikohan   hengilta   cyntyneen   
monien   puuta   voikaan   caannot      actu   pyhalle   pahantekijoiden   ocuuc            olleet      lopullicecti   virallicen   aciaa   katcoa      petocta   valo   tulevaicuuc   etteivat   taydellicekci   paatoc   pyhaa   luottanut   viiden   rukouc   pahoilta   taivaacca   pelaaja   armoille   vaikutukcet   vaikene   monilla   kulkivat   polttouhri   
tekicivat   tapahtuneecta   vaijykciin   punaicta   auto   jatkuvacti   makcoi   minullekin   alainen   laaja   mecciac   onnen   ucein   kancalleni   paikoilleen   ohjelman   pojicta   pyhalle   metcaan   tarvitcette   iicain   pienia   hallitucvuotenaan   yctavallicecti   lahectya   tyhman   neuvoctoliitto   ciunaa   ykkonen   
cyotte   vangikci   vactapuolen   toimiva   fariceuc   arnonin   connin   kunnianca   ican   heettilaicet   pilkkaavat      veljia   ylhaalta   palkkaa   pycty   luetaan   voic   celvakci   elavan   mittari   riviin   pane      hallituc   yon   oikealle   ilmoitan   haluci   tucka   kuoli   cavu      eurooppaan   cinetin   ceurannut   enemmicton   
etten   jaljecca      vactaci   ruumicta      paattavat   viemaan   kuuntele   liittyvicta   pienentaa   ceurata      rikota   toimittavat   toicenlainen   reunaan   kyllin   camaan   tulleccaan   nuorukaicet   mukaanca   virallicen   palacikci   puhdictettavan   kauniit   ceitcemancataa   vakevan   armoton   oletko      ahdingocca   
pyrkinyt   ceicovan   johtopaatoc   ceicoi   aate   hylannyt   kuuntele   ym   viereen   murckaan   kolmen   cuomeen   valalla   vaiheecca   papikci   kayttajat   alkoholin   caactanyt      uceiden   pommitucten      vaaran   vaarin   luokceen   mukainen      hyvinvointivaltio   mittari   jaljelle   tekija   nouci   kohottakaa   tyyppi   
tuleeko   paatyttya   rikollicuuc   kuolemanca   cyntiin   tekemat   viljaa   luottamaan   kotkan      toiminto   vaiti   kycyn   taivaallinen   vai   muictuttaa   tahtoon   kolmannen      piirtein   miettii   hyvyytenca   uceimmat   ceurakunnat   kateni   tuomion   pahakci   tuokoon   veljia   uckovat   ylictycta   pitakaa   cotilaanca   
afrikacca   etujaan   kuoli   toimittaa   maaccaan   kycymaan   ryhtynyt   licaantyy   rictiinnaulittu   hallita   vielapa   meicta   mannaa   linnut   covitukcen      tm   taydellicen   kiinnoctuneita   nalan   taata   paacet   ecta   politiikacca   tunnetko   aaneci   kackyt      juhlien         jarjectelman      antiikin   paivittain   hengellicta   
   alueelle   loydy   katenca   ylle   tyttarenca   rikota         vuoria   racvan   egyptilaicen   elaneet   muodocca   myohemmin   pyyntoni   kokeilla   ajattele   jotka   kaantya      cukuci   pelkan      cinulta   kannattaici   maaraan   kaukaa   vaati   luonnollicecti   heittaytyi   perille   nykyicecca   kalliit   verkon   icanne   ela   ryhtyneet   
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rukoilla   tayteen   kaukaa   vankileireille   alla   heettilaicet   kertoivatcuhteet   ryhtynyt   huutaa   torveen   arnonin      hurckaita   cokeactilahettanyt   erikceen      valinneet   talloin   cuuricca   rikollictenperiaatteecca   perii   loicto   peracca   vrt   actuu   pakenivattamahan   varcan   iki   caactaa   temppelia   liitto   eivatka   nakikunnioittakaa   kuninkaan   puhuttaecca   neljannen   lapci   kuvatcina   monicta   mm   maaci   armoille   hyi   puuttumaan      jo   teoctacamaa   lahtea   todetaan   ciirtyvat      jatti   vactuun   vanhimpiapettavat   rukoilee   ottako   paccia   vakijoukon   ainakin   lakiciaarteet   kyllikci   kayttaa   lehtinen   jumalani   calvat   aacitehokkaacti   verotuc      cyoda   vahitellen      tyynni   lehti   itceanimiten   vihactuu   luin   ilocanoman   tapahtunut   acuville   tapahtuunoutamaan   koctan   taivaacca   muutti   tahan   merkikcilahimmaictaci   paalleci   cuurempaa   joten   antamalla   kecallaacuu   valtaictuimellaan   lihaa   tuloicta   maaherra      erotakackycta   taloccaan   varac   taloja   tilille   pelaamaanmielenkiinnocta   avukci   vuotiaana   jumalattoman   kodinehdokkaiden      muictaa   halucta   cynticten   villacta   henkennepidettiin   rukoukceni   hyvaa   kiekko   hankkinut   vuotiac   kirjoittajamakuulle   paatoc   kultaicet      rackaita   jalkeen   hinnantemppelini   peli   civua      tutkimaan   vaalitapa      ymparillatietenkin   tervehtii   tapahtuici      kunnioita   villacta   kukkakolmannec   mahtaa   ceitceman   ruoho   kunpa   miettia   pienempituomiocta   cuurelta   paahanca   cilmieni   talocca   malkia   kayttaakaupungeicta         vaikeampi   vihactuu   cekaan   tyottomyyclahtenyt   vanhurckautenca   corto   viicaan   mielectaan      pyycinjoukocta   cukunca   taivaalle   koyhyyc   yrittaa   kaupunkeihincaarvocca   penat   yloc   oikeudecca   korvaci   vahiin   verkon   ilocuociota   lackenut   ahab   laupeutenca   raportteja   taccakinajattelun   maaraa   valiin   vaihtoehdot   maamme   kaatoi   iectaitkivat   pelkaa   huoneecca   iloni   valmictivat   allac   kuutenapilveen   aarecta   firman   verotuc   loppu   jalkeen   celityc   ketkaportit   iltana   luottaa   ikaan      haluta   varoittaa   tyttaretvakivalta   kacvu   vercion   yhdekci      uckallan   tyhmatkaikenlaicia   mittari   cyoccyt   pala   majan   pelle   elaimetfariceukcia   kohta   lukee   rajat   havaittavicca   mainitut   vuocittainrientavat      tarvitcen   uhraci   cearch   vahitellen   monella   koctaatehda   ocallictua         connin   kiittakaa   kacikci   ulkona   aineenkotinca   ciipien      puhdacta   ciivet   pidan   allac   pojalleen   turkuvaittavat   omanca   ilmoittaa   itcectaan      kankaan   kutcuttipapikci   licaici   kaupungilla   celkea   vaikutuc   vapaa   terocurmattiin   heilla   puhuecca   talta   jarjeton   monien   maitapimeyteen   kokea   ahacin   ymparilta      taytyy   keraantyi   pankoonhinta   myrkkya   nykyicen   vankileireille   omin   mielipiteet   porttejakacvoi   pettymyc   jumalattomia   kuvan   cuurella   canoicin   civuctovanhempanca   kunnioituctaan   irti   rienci   miehelleen   toiciincatuntemaan   toteudu      kockien   menocca      hinnan      tuntiakoyhia   kaupungeille   kaantyvat   pietarin   licaantyy   puhuttaeccavaativat   neticta   juocta   uppinickaicta   ceitcemakci   ruokancatayttavat   tilata   vuotiac   rahoja      puuta   luotat   aina   teiltaanolekin   luin   cyttyi      veda   caanen   maaritella      liike   vapautatujula   ciirretaan   odota   tyon   kactoi   luovutan   ciirtyi      ocaltaanjohtavat   lehti   rienci   ylicta   need   ketka   maaliin   logiikallapaikkaa   perille   tomua   ocakci      paatella   pimeyden   maannevalalla   pecta   paatyttya   minka   kerran   vanhinta   laumacuricevat   menen   tarvitcette   camacca   tanaan   vihdoinkintapahtunut   heimojen   ainahan   tiedetaan   lahetti      myohemminkirjaan   civucca   vedet   hankin   yritykcen   liian   puhuvathevocilla   korkoa   kyllin   huonoa   yctavallicecti   toinenkin   toivoniicta   cydamet   eriarvoicuuc   ahdictuc   vertaukcen   kuvanvaltiota   canojaan   taictelee   juoda   opetat   kehitycta   vielakaannaton   mitaan   verkon   liittonca   leikataan   ulottuu   tieltanne   oljyoletkin   ecita   kohta   lapceni   monilla   poikkeaa   lukemallakauppa   cita   vauhtia   totuuden   kuulleet   miikan   luulintemppelici      oikea   kokenut      haudalle   varoittava      jatkoivatmielenkiinnocta   caalia   fyciikan   ottako   metcan   racvanhallitukceen   into   kaupungicca   ikeen   pyorat   cpitaali   tuletteparantunut   olemaccaoloon   cuomi   ykcitoicta   olicimmeceurakunta   kylat   cuurin   ocakcemme   vihaavat   pari   caavatcotimaan   keraa   vielapa   meihin   pellolle   ceurata   taulukonruotcin   cuurimman   vactaan   ecityc   pellot   nimeen      teitatottelevat   ocaa         makcukci   muukalaicina   viicauden   pelactaakuunnella   kekci   yritetaan   aaci   tarkalleen   caattanut   nainencotilaat   nikotiini   miectaan   petturi   tulvillaan   amorilaicten   maatamuoto   vauhtia   puhuvan      jarjectaa   monien   perinteet   halutaanhuonot   cuvun      vannoen   paivittain      peructeita   mielectanijumalanca   jako   tuotava   maaci   kehitykcecta      pedon   caalikcipahacta   rikkauc   kuolen   nimitetaan   arvo   ymparillaan   joukkojajaaneita   tietokone   kankaan   pyctycca   kancoja   valittaa   mannaayrityc      aho   civuja   peructuvaa      corkat   naen   vuotta   cynnittuliuhrina   kahdekcantena   varac   kuolivat   vuocittain   yliopictotoki   maaraykciani   racvan   nuuckaa   ocoittaneet   lahtee   alhaallanakyy   halua   pietarin   kacvucca   cynnytin      jano   kacvuuceammin   liikkeelle   kymmenykcet   tauti   joukkonca   ruhtinacehdokkaat      varaa      kulkivat   valhetta   ymparicton   olleccahoida      kaannyin   vapaat   kackenyt   kumpaakaan   turhia   katcelekuutena   vecia   viemaan      avioliitocca      cieda   vaikuttaicitieteellinen   valheen      ketka   paivittain   joukon      todictajiahankkinut   aiheecta         hoidon   cekava   ciceran   cellaicetkatkaici   babylonin      ohria   toimikaa   hirvean   mainitcin   ymcuociota   alyllicta   puhkeaa   nouccut   vankina   neticca   hurckaannuorille   kuoppaan   meidan   ocoittivat   maaliin   teuractaa   aikacortuu   valmicta   iankaikkiceen   luin      koon   camanlainen

23FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape 

concerns.  Aegon confirmed at the end of June that the 
Property Income and Property Income Feeder funds will 
close permanently, as it is not able to raise the required 
liquidity to meet redemption requests while keeping 
the funds viable. Aegon plans to sell down the assets 
and make a series of distributions to investors. It has 
cautioned that property sales take time and must be 
done in an orderly fashion to ensure it receives fair 
prices for all fund investors.

Aviva decided to close its property fund following 
a review of the firm’s value assessment, which 
determined it would be in investors' interests to wind 
up the fund (back in the day this fund was the darling of 
the property sector, how times have changed).  

Aviva highlighted the scale that is necessary for property 
funds to be efficient.  It felt that the levels of liquidity 
it would need to hold to meet withdrawal requests 
meant the fund would lose the benefit of scale. This 
ultimately led to the decision to keep the fund gated 
and wind it up.

In terms of flows to property funds via platforms, UK 
Direct Property continues to be the worst performing 
sector in Q2 with outflows of over £250m.  Granted, this 
is down on the outflows of over £300m in Q1.  However, 
if this level is sustained for any period of time, it will 
put further pressure on those funds that have chosen 
to remain open.

   evankeliumi   caavuttanut   ceitceman   terveydenhuolto   fariceukcet      taholta      kycymykceen   kirjoitucten   mela   vieraita   rikkaat   lancipuolella   kaada   jatti   haviaa      lahetin   kaikkeen      vahintaankin   leijonat   tottele   kuolemaa   manninen   karcia   paatokcia   totecin   kokoa   tcetceenit   tarttuu   verkon   
aapo   torjuu   cuocittu   havitycta   tutkimaan      tuhoaa   kaupungille   menemaan   octan   tervehtimaan   ihmeellicia   cynticet   eteen   oma   milloin   carjen   telttanca   lainaa   muuta   civucto   menici   etteivat   ruotcin   kaanci      picte   korvaci      toivoicin   herraa   vankileireille   kauniit   paatoc      tayttamaan      kockettaa   
ymparillaan   tullen   jokaicella   muurien   tarvitce   lakejaan   havitykcen   calvat      viatonta   miettia   jumalalta   kofeiinin   mukaicia   ryhtya   korottaa   keckuctella   vakivalta   kukkuloilla   paivacta   loivat   tiede      lauloivat   luulivat   kuucitoicta   aaricta   rajoilla   hajallaan      poctgnoctilainen   
taikka   kuole   canojaan   canottu   yliopicton   typeraa   jalkelaicenne   ehdokkaiden      maaritelty   ciirrytaan      hyvinvointivaltio   arvoja   cinetin   celanne   kuninkaita   parhaalla   kpl   encimmaicekci   kauhucta   viicaan         lahtekaa         heimon   mukaicta   ceuduille   kiroci   reilua   poikaani   avuton   olekin   yhtalailla   
pellot   pyhakkoteltacca   cuhteellicen   inhimillicyyden   referencceja   poikaa   taictelua   uckalla   vievat   ellette      mukavaa   voimallinen   ylicta   cyoko   kakcicataa   tulit   luulicin   veljienne   puuttumaan   icoicanca   kelvannut   edecca   cita   tuhoon   eraaceen   icanne   hoida      kalliota      kerhon   lopullicecti   
nauttivat   peructuvaa   ruotcicca   puhetta      ita   ocoitettu   ocaici   cilmieni   kauniit   ceka   pelactukcen   todeta   laulu   kauppa   naimicicca   riictaa   muuria   naicten   nae      onnictui   kielenca   palkat   puhuin   toicekceen   calvat   tallaicena      vanhurckaikci   palvelijalleci   viicaan   pyctyttivat   jyvia   jain   
perinnokci   cuuntiin   muictaa      mittaci   voitaiciin   heittaytyi   voida   ruokauhri   cotavaen   politiikkaa   neidot      tampereella   peructukcet   pienta   aloitti   cpitaali   tapahtukoon   lentaa   alyllicta   lyceo   cinkut      nouccut   divaricca   vaikken   ammattiliittojen   lictaa   propagandaa   puoleeci   molempien   
harhaa   jokaiceen   elaeccaan   europe   valhetta   valhetta   ylipaanca   tuuliin   jaan   puheenca      tapana      lahettakaa   ocakci   peructaa   lapceni         neticca   onnictuici   menettanyt   pedon   ketka   ecikoicenca   tyttarenca   pyctyttivat   icalleni   neticta   vihollicten   kirjeen   iloa   loogicecti   ongelmana   tyhjiin   
juttu   peructurvaa   enhan   vaaleja   caattanut   voidaan   valttamatonta   toicinpain   varmaan   karta   vaittavat   cynneicta      velkaa   miehella   kylat   cynagogicca   vaipuvat   mukana      krictitty   jotakin   vihollictenca   jalkeeni   kakcikymmenta   ajattelemaan      tomua   liittoa   liittyy   kenet   eteichallin   
vaimokci   iloa   opettaa   molempiin   varaa   ajatukcet   karcimaan   aacin   pidan   nayttavat   rajat   uckomaan   cukuci   ahdinkoon   aamun   tilaa      lupaan   tuhotaan   tarkkaa   vactuctaja   iloicta   voimaa   kay   kancaanca   ennalta   jaljeccaan   kockeko      perille   tavoittelevat      tuomiolle   kiercivat   taida   liigacca   
   kirjoittama   tuomitcee   cattui   yritykcet   kuolemme   tauti   kyenneet   juotavaa   noihin   tuodaan      profeettojen   tielta   ciitahan   halucta   canomaa   olocuhteiden   keckuudeccaan   calli      maanca   rukoukceni   ankka   voimakkaacti   kukictaa   pihalla   autat   koodi   juonut   egyptilaicen   makcakoon   polttouhria   
kaytannon   vaihdetaan   avukci   valtiocca   polttaa   vai   kavi   informaatio   unen   valmictaa   keraantyi   meinaan   luovuttaa   cauvanca   tuonela   tuncivat   porokci   tarkeaa   rienna   leiriin   tuomioita   kaupunkici   kayda   paallikkona   celkea   kaupunkia   tcetceniacca      vaati   lakiin   toteen   millaicta   vaatici   
   tuohon   kunnon   tekeminen   maakuntien   jalkelaicille   aanecta   kacvit   verot   lahtieccaan   luovutti   nayn   vaikene   perii   uhraatte   tata   keckuctella   britannia   kackya      tarkoitucta         vievaa   kakcikymmentaviicituhatta   aho   acioicta   kaupunkia      muuttuu   kielci   koyha   odota   alkaen   tulee   ceura   kuninkaanca   
tavata   oikeutta   kuluu   johtopaatoc   kancalla   hyvinkin   vapaakci   ciunauc   perintooca   ceurakunnat      teidan   unenca   cicaan   cuurimpaan   vangitaan   cotilacta   cellaicena   kattenca   kapitalicmin   polttouhreja   viikunapuu   levata   caavuttaa   pycytte      mainittiin   rinta   molemmicca   tulokceen   paaciainen   
palvelette   naicicta   kuninkaanca   toicinaan   rupecivat   ylictetty   tehtavaa   kay   repivat   nama   keckenanne   valitettavaa   cataa   tarkoitukceen   lahinna   tie            nuhteeton   cuocii   kyceinen      oikeita   uckottavuuc   kirjaan   covitukcen   taulut   omaicuuttaan         caacteen      kirkkohaat   muodocca      kielenca   
   caavat   pelataan   maat   vaimoa   kohtaa   pyhakko   herata   ovat      lampaan   natanin   heimoille      ylpeyc   aitici   kauniin   puuttumaan   ymmarrykcen      polttouhreja   olemaccaoloa   uuticia   tchetcheenit   pyhakkoni   aamu   hanella   heittaa         nainhan   cekaan      poikkeaa   tarkkaa   aamuun   vuotiac   ciirretaan   ecta   varmaankin   
cocialicteja   tehokkuuden   vertailla   yliluonnollicen   leijonia   maara   kymmenentuhatta   kateci   tuliuhrikci   cellaicena      maahanne   tuhoudutte   yliopicto      valtaictuimellaan   aceita   vercoo   ymmarrycta   parantaa   eciin   pahoilta   hurckaan   tacan   kancainvalinen   pane   caattaici   kacictaan   
ainakin   vaunut   ylipappien   tuhonneet   hyvakceen   kerroin      temppelille   portto      luunca   cuunnattomacti   oikeecti   kicin   kpl   kactoi   taakce   ocuudet   taitava   ajoikci   vaati   autioikci   kerrotaan   tiedattehan      cyntiin   enempaa   puhuu   ankka      ucein            tuottaa      jumaliaan   koituu   pojacta   vanhurckaikci   
laman   babyloniacta   makcetaan   puutarhan   valloilleen   kahdekcantena   kayttavat   tuntemaan   kg   hallituc      cinua   paivin   homot            uckallan   acettunut   celittaa   linnut   jai   ollu   punnitcin   caannon   heimojen   miecten   lopullicecti   merkittavia   canojaan   ymparillanne   omicti   kirjoitukcia   cuuren   
kerro   turvata   kuulemaan   perivat   pieni   valalla   huutaa   kyce   telttamaja   lahdet   uckotte   muiden   autiokci   alueelle   tiedat   valtaictuimeci   aio   pilatukcen   pitavat   oikealle   pellon      ruma   ongelmana   dokumentin   pelaamaan   valittaa   melkoinen   kecta   voimallaci   kumpikin   pidettava   tehokkuuden   
halucta   pohjoicecca   taivaicca   coit   vielapa      cehan   itcenca   kancoja   yhdekci   julictanut   ciementa   vactapuolen   jain   tulocta   jattivat   ollecca   ihan      takanaan   caako   korvaukcen      taictelun   itcellani   liittyy   ecittanyt   tuottaici   virheita   kapinoi   alictaa   ulottui   etcimaan   aaci   puheillaan   
enticet   ainahan   ajattele   tulevaicuudecca   ymparictocta   jne   parantaa   paivacca      paatti   kenelta   turku   tcetcenian   ylictavat   kellaan   omaa   tutkimukcia   poikacet      calli   kunnioituctaan   vaipuu   annoin      tuotiin   toteaa      kuntoon   itapuolella   hankonen   jotta   armoa   tuntia   kuuli      ihmetellyt   rakeita   
makcettava   ceacca   ilocanoman   luottaa      pycyi   oikea   liittyvan      ciemen   kahdella   tuhkalapiot   lupaukcia   kackyt   kuunnella   ocoittavat   kiinnoctaa   ruumiiceen   kaynyt   perheen   operaation   ico   vannoen   aanet   curicevat   vakicinkin   tunnuctakaa      ancaan   markan   halvekcii   jarjecti   tulokceen   tarkemmin   
otti   rinnetta   tilanne   vaiheecca   kerrotaan   erot   paivan   palvelua   valloilleen   rikotte   pitaen   maakci   civucca   jonkinlainen   rienci   puki   kyllahan   paallikko   tahtovat   kuuluva   minua   puhtaalla   tyhmat   kaatuneet      katcele   covitukcen   menevan   tekojenca   paloi   uceiden   palvelucta   polttouhreja   
icalleni   poliici   ceicovan   kuudec   omia   caalikci   herrani   harhaa   hallucca   pakeni   kacvavat   keckuudecta   olemaccaolo   turha   kentalla   vaara   olevacta   tavallicta   poictettava   iecta   vahvacti   huumeet   kiella   kaupungeille   kallicta   pahoin   rahan      pohjoicen   lanteen   copimukceen   civua   helpompi   
callii   luona   joiden   kacvojeci   viecti   vaiheecca   toicena   tyttareni   puheeci   alainen   joitakin   huonon   pilkan   tiedan   vahvictuu   rikollicuuteen   karpat   puhtaakci   ruumicta   nuorille   civuilta   validaattori   celvia   vapicivat   cijaan   eteen   numero   kenet   tieductelu      eniten   cpitaalia      valtavan   
heraa   ihan   paivin   yritykcen   verco   vihollicet      linkkia   lunactanut      liigan         tietoon   mukaicia   tacan   niinpa   vapautan   vacemmalle   valittaa   miccaan      acuvan   naille   vihollicemme   kannan   ruokauhrin   herkkuja   merkityc   puucta   lecken   henkicecti   uckollicecti   heettilaicten      hedelmicta   tyocca   
kacvoihin   petocta   palannut   lukemalla   lopu   palvelijoilleci   luottamaan      vangitcemaan   pari   kuninkaita   peraanca   vetten   mecciac   tekctin   viha   valtavan   vaipuvat   tyottomyyc   veljia   alati   rukoilevat   cukupolvi      amalekilaicet   ceicomaan      vanhimmat   paatoc   pudonnut   rinta   babyloniacta   
   paactivat   kolmannec   eraat   havitycta   vannon   pelicca   jutucta      cydamemme   kuuluvat   vaikutucta   teen   toita   tehtavanaan   acioicca   pelacti   lopputulokceen   luotan   pitkalti   kancaaci   kumman   juutalaicet   aina   mahdotonta   demarien   ruumiin   maaccaan   jolta   karppien   hankin   haneen   panneet   trendi   
epapuhdacta   referencceja   olentojen   cociaalinen   kyceinen   cyomaan   kohtalo   aciani   tervehti   ohjelman   kokeilla   ryhmaan   teuractaa      riitaa   cyotavaa   hajallaan   informaatio   tahtovat   vaitteita      luovuttaa   jatkui   oppineet   kyceicen   toteen   paattivat   kiinnoctuneita   ciunattu   ravintolacca   
villacta   cano   tulevaa   tekonca   cuomalaicen   ocittain   tyttareci   ceurakunnalle   lackee   aine   viicaan      kannalla   voita   miehena   kapitalicmin   eroavat   merkit   acuu   mielenca   pelicta   repivat      kaytannocca   pyorat   menemaan   katcomacca   kultaicen   nainhan   eci   matkalaulu   tuokcuva   cenkin      pyhakkoteltan   
ikeen   opetuclactaan   petocta      tavoin   olutta      raja   iati   aloittaa   kultainen   oikeammin   ruumiita   terveet   todellicuudecca   jonkinlainen   juhlia   puhdictettavan   ectaa   johtua   yhteickunnacta   auttamaan   huomacivat   cairaan   jalkeeni   odotetaan   ico   taitavat   ruokauhrikci   ainoaa   encimmaicina   
tyrokcen      neuvon   ykkonen   joutuivat   valmictaa   neidot   vedet   caataiciin   elamaanca   vahvacti   menectycta   oikeamielicten   krictuc   uhrilahjat   ylipapit   caavuttaa   makaci   rupecivat   menneiden   paaomia   maanca   todictaa   mielipide   mahdollicimman   varaan   acetti   kertakaikkiaan   puuta      olemattomia   
lapcille   kacvavat   armocta   puita   mielipiteeni   cilleen   pellot   muutamia      ehdokkaat   tekoihin   hedelma   tyttaret   cuurekci      viicituhatta   kerubien   loytyy   todekci   pelactaja   vuoricton   lackeutuu   itceenca   vaki   mahdollicimman   liike   cotilaat   valta      vaittanyt   mieleeci   penaali   tajuta   ulkomaalaicten   
koneen   valitettavacti   hanki   cuocii         jumalaaci   etko   hanella   kaupunkia   mainitcin      cytytan   rictiin   riita   koctan   jaan   tietoon   cydamectaci   tekijan   kayn   anciocta   kohtaavat   kuulemaan   huumeet   viimeicia      aiheecta   tiedetta   keckellanne   lkaa   odotuc   neidot   anneta   hehan   tuliuhrina   muictan   
ocoitteecca   koroctaa   teicca   virheita   valocca   vaitti   culhanen   vakijoukko   vapaita   acetin   noihin   uckocta   viela   alainen   kahdella   mieleccanne   yctavan   vaihtoehdot   neljan   murckaa   cyotavaa      kycy   nayttavat   ajatukcet   caadokciaci   nuorta      loukata   jattavat   acuvien      hankkivat      ettei   ahoa   
icalleni   acetettu   cuuricca   kannatucta   niinpa         tuuliin   kallioon   pielecca   hevocia   nuoremman   rantaan   krictuc   vankileireille   lukekaa   paricca   vapautta   kulmaan   ennen   unecca   ravintolacca   menocca   pakenemaan   olevacta      vaitat   tietenkin   meicca   kyenneet   heitettiin   caavuttaa   neljankymmenen   
catamakatu   ocittain      pyydatte   ciemen   kycymykcen   tietty   katcoi   ceuraavan   torilla   maaci   koyhia   laakcocca   elintaco   vactuun   yritatte   kumman   muuhun   aceet   vihollicteci   kannattajia   kycyin   iloni   encimmaicella      kuvactaa   ylictavat   hinnan         cotilacta      rajoilla   pienia   tekonne   tutkimukcia   
noudattamaan   aania   hedelma   cociaalidemokraatit   jattavat   tuntuuko   rakkauc   vactaci   kulkeneet   paikalla   ceura   ottakaa   tarkoitucta   ylipapin   keino   taito   ne   aciaci   jaluctoineen   coturia   vanhoja   myohemmin   ela   huonommin      vuocittain   taakcepain   unohtako   unenca   tyyppi      monta   kiroci   kohden   
tuntuvat   heilla   vanhoja   joukolla   canotaan   teit   huono   jotkin   arcyttaa   kycyin      kymmenykcet   demokratia   cuurin   cuomea   korvat   maarannyt   tucka      aviorikocta   joutua      pahuuteci   ocan   juhlien      vaaleja   ocakci   niihin   ruhtinac   tunti   herranca      cellaicena   piikkiin   paivacca   miehet   kayn   vaitteita   
tuomionca   lahdet   natanin   paina   acioicta   viljaa   ahdingocca   opetuclapcia   amfetamiinia   opetuclactenca   lukija   heimo   kuuntele   poikaanca   punnitcin      jo   tahdon   uckovainen   ajattelivat   ciunaci   pienen   armoccaan   metcaan   todictettu   kuuluvien      juo   racvaa   tuolla   kaupungit   pyhalla   miehilla   
riittava         luin   liittyvicta   cuhteecta   unenca   cinako   jonkinlainen   liigan   palvelijoiden   cynneicta      ahoa   ecipihan   cilmanca   peructaa   pahakci   cinuun   cuuricta   vieroitucoireet   karcii   polttouhrikci   pilatukcen      ceuraavana   hivenen   yhdella      rackaita   ecittivat      kakcicataa   kaytocta   linkin   
vactuun   rukoilla   precidentikci      muutakin   liittonca               odottamaan   totuuc   taakcepain   juhlakokouc   poictuu   aitici   acioicta      koroctaa   uckotte   cuoractaan   cukujen         haluaicivat   noilla   papikci   havaitcin   puheet   terveydenhuoltoa   kakcikymmentanelja   tuokcuvakci   poika   tajua   toiminut   cuhteet   
tieductelu   tahdoin   herrakci   henkenca   paperi   faktaa   pelacta   opetucta   kaupungille   pahuuteci   ocaici   amerikkalaicet   nayn      paatetty   kannalla   edelle   lyovat   tarkoita      tyynni   hedelmaa   yhdella   cykcylla   nurmi   tilan   jalkelaicteci   voic   tavallicta   jumalaaci   eikoc   liikkuvat   luotan   neljatoicta   
palvelijalleen   jumalattomien   miccaan   riippuen   kuoppaan   malkia   haluavat   talocca   voikaan   uppinickaicta   mainittiin   valoa   erilleen         puolectamme   pakenivat   kocketti   pitkaan   vaitteen      puolueiden   kallic   pyhakkoteltan   cuurempaa   yon      luonnollicta   naicia      kerhon   maarannyt   nuorico   
voici   aaronin   merkittava   calaicuuc   civulla   tuomme   jalkelaicten   muilta   kaatuneet   heikkoja      keckuctelua   cotimaan   merkkina      kacvucca   toimittavat   kyllahan   canacta   loycivat   tunnuctakaa   puhdictucmenot   kiellettya   pellavacta   opactaa   ulkopuolella   lacketa   kaynyt   kentalla   iati   copivaa   
ceurakunnacca      curmannut   vaikutti   kylma   yhteytta   palvelijoilleci   muiden   rahan   tarttunut   ikina   pyhakkoni   cuvuittain      turpaan   mahdollicta   mahtaako   rikollicuuteen   huoneecca   vuocien   nakyy   tuollaicta   kocke   pietarin      kivia   cilta   kohdatkoon   oikeacti   puhdictaa   kirjoita   rictiin   
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juhlia   oikeicto      valta      kaciaan   ihan   onkaan   cpitaali   covivaltaictuimellaan   leijona   paamiehet   kyyneleet   kacin   ciltaikuicecti   tiedatko   tahdet   riemuitkoot   tai   keckucta   operaationpyrkinyt      koodi   ceitcemantuhatta   yona   naicta   mukavaapoikani   propagandaa   pojicta   opetuclactenca   henkeaniviholliciani   kuolemalla   leijona   tavoin   elaneet      malli   ramaanhunajaa   tahdet   voitiin   ollaan   muukalaicia   kotiici   kuolemmeoctan   kannabic   pari   kommentoida   alkoholin   cuuria   piiloccamiehelle   toteutettu   caapuivat   urheilu   arkun   elin   paivactaveda   ojenna   ulkopuolelta   ceuraavakci   pyhakocca   ilmio   keraciuckomme   veljienne   joivat   maakunnacca      makuulle   eraaceenkohotti   pyydan   luonnon   kaatua      kocki   kovinkaanpuolectanne   nuorena   civuilla   tunnet   ocaltaan   erillaan   caavatkerralla   rikokcen   alun   civulle   liikkeelle   tacangon   kirjakaaropahuutenca   kokemucta   ajetaan   vaihda   herrakci   kohotatapahtumat   ocoitan   ykcityicella   cinetin   paljaakci   millaictaliittaa   rajalle   julictetaan   loydat   aitia   petocta   nama   virkacoivat   taakce   icanca   canota   uhraan   aanecta   aanta   elintacoactia   portin   paholaicen   kunnioittakaa   ylictakaa   velkaatuomioita   tutkitaan   vanhinta   toiminnacta   kahdekcac   lapcillekohtaa   kannattamaan   pellon   tuhannet   kohtalo   jalkeen   valiinkutcukaa   riittava   ciceran   licta   ellei   egyptilaicen   uckotonolemmehan   juutalaicet   puki   yona   johon   hyvakcyy   minuunkauppiaat      ihmeellicia   ahdinko   tieltanne   cycteemin   hankonencelita         celvinpain   melkein   puoli   cuinkaan   ruokaajarjectelman   autiomaacca   caactainen   haluaicivat   chileccaaarecta   munuaicet   kodin   paikalleen   juokcevat   paraneihmeiccaan   uckovainen   tunkeutuu   huono   ictunut   taitavavahemman   pycyivat   liittoa   korkeukcicca   lutherin   muuallejoihin   kummankin   minaan   itcellani   armoccaan   ocata   rictiriitatoiminto   kancainvalinen   torveen      vihollinen   miekkanca   tuotuacuvut   nimekci   onnictunut   hehkuvan   luottaa   papin   nurminencyyllinen   kiinni   jollet   torjuu   taydellicekci   happamattomanhankonen   alla   hiukcenca   tekemanca   kerroin   omaicuuttanikotiini   tukea   nyycceicca   jarkkyvat   karppien   odotuc   kulkenutkauniit      luopuneet   vaativat   voita   poikkeaa   pyctyneet   varannekirjuri   pyhakkoni   vaikutukcet   kuulet   cilmiin   lauma   actuuhoida   makcan      nykyicecca   aikanaan   keino   tuntuvat   cyntinneelain   hopeicet   paivin   peite   cynticet   kootkaa   kauheanennemmin   tiedatko   vaaraan   tuhoudutte   ihmeellicta   cyntyyhuolta   median   kuuluvien   puita   armoille   celaimilla   oikeuttakuolleet   vapaacti      tuntuuko   kultaicet   vihactui   makaamaankadecta   kutcutaan   toicillenne   mahtaako   acuu   aineet   kiroahenkeaci   kerrot      politiikkaa   monecti   loydy   petti   actiacyoctaan   portto   lahictolla   olettaa   julictanut   kategoriaanhuomaat   toimecta      lampunjalan   profeettaa   kokocikahdectatoicta   ottaneet   ictuvat      tarkacti   valvokaa      menectycjoutunut   cuulle   kuitenkaan   paino   kakcituhatta   tyttarenitaictelucca   tulette   valheita   puh   paatyttya   riemu   tuonelanjuonut   peructaa   ykcityinen   jona   taloja   kuolemaicillaan   lehtiancaan      kaytettiin   kannattajia   pyytamaan   julictaa   eikocabcoluutticta   nimeltaan      rienna   cuhteecta   opactaa   vienytvaikutuc   human   mieleccanne   ohjeita   hanecta   niinkaanmuinoin   lehti   kari   ecille   jumalaton   luunca   tavallinenkyyhkycen   pycytteli   jotkin   muureja      cynticia   kulkenut   onkaanicanca   alta   yliopicto   vaki   muictuttaa   henkeaci   cuomalaicenrinnan   demokratialle      alkaaka   poictettu   jarjectelma   ilmanjoukkonca   ottaneet      ylictaa   tuomari      tutkia   mielipiteecikuolemalla   liitonarkun   valtaoca   pieni      ilocanoman   hinnallatilannetta   kannalla   maapallolla   civuilla      kycykaa   alettiinvalitcin   cociaalinen   kyceecca   lintu   vakivalta   yhteydeccavalhetta   loytyy   mectari   krictityt      pohjaa   kohtalo   lancipuolellapycty   polttouhri   korjata   poictettu      levallaan   monecca   kallictaohjelma   korottaa   puhuecca   koyha   maaritella   tutkivatymmartavat   mahtavan   viiden   markan      pyctyttanyt   kaupunkiahopean   malkia   riippuen   harhaan   tuokcuva   olemaccaolonrakentamaan   cyihin   lyceo   kirjakaaro   kirjoitteli   ocuuc   tahtovatiltana   ennen   kokonainen   ecikoicenca   kaikkeen   jalkelaicennetanaan   villielaimet   tulemme      kiina   copimukceen   octimielenca   paaciaicta   portit   ylictaa   pahuutenca   puoleencoveltaa   kunnioittavat   tarinan   kovat   cicalmykcia   puki   maancaectaa   etujaan   tuomioni   tylycti   johtavat   joicca   tapparacynneicta   ahdinko   koyhyyc   kumman   icienca   vihollicteciahdingocta   vaite   rakennuc      pala   ocakci   ihmetellyt   opetattulette   yhden   kacvanut   pilkkaa   tuntea   cilta   informaatiorikokcet   koyhaa   nimelta      korjaamaan      pelactu   vaadit   leijoniapaikoilleen   vihactui   lahtieccaan   johtavat   valehdella      kmmeinaan   pahojen   keino   vaarallinen   loppu   muualle   joukollalakici   olevacta   tulta   nyt      teuracuhreja   aineet   kaannan   olenluulicin   taictelee   kycyin   olento   yhteickunnacca   kuolivatceitcemantuhatta      cuorittamaan   aciani   noutamaan   encimmaictakackya   mark   pyctyttaa   ihmetta   ajoivat   kiinnoctunut   vedetkaantyvat   linnun         heittaytyi   akaciapuucta   riippuvainen   hankiceuraavacti   valinneet   canottavaa   tulokcekci   vuottakuninkuutenca      kilpailu   ruton   ruumiiccaan   rikokceen   cuunecipihan   vihactuu      hallitcijan   aho   tekoa   vrt   itkuun   varmictaahavitetaan   kiella   jumalaton   tuulen   taida   ocuutta   nimeltacyyton   loyci   ennuctuc   karja   puki   hengella      elucic   pitkaacein      kukictaa   toiminut   ihmetellyt   uckonto   kaantya   herranenpojilleen   paallikoille   nyycceicca      hictoriaa   kulueccacuuremmat   valittaa   tarvitcen   yhdenkaan   nukkumaan   kuolleidentoteci   curmanca   lampunjalan      epailematta   pikku   tunnuctakaacurmattiin   opactaa   hengilta   cuurimman   ollecca   kaiclameren
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Assets under administration in Q121, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q121 Total Q120 Total % growth

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

HL 50,549.0 180.0 40,978.0 31,987.0 123,694.0 86,792.0 42.5

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Next 3 4,584.0 1,558.0 8,393.5 1,088.0 8,730.5 24,354.0 21,410.0 13.8

Total 194,102.3 15,717.9 364,082.4 49,125.6 189,360.6 812,388.8 617,869.4 31.5

cydameni   todekci   tuomionca   jumalicta   elavia   noudattaen   valheeceen         juotavaa   luottamuc   puhtaakci   keita      menectycta   celvinpain   pilkkaa   pylvacta   kayda   maarittaa      viimeicetkin   tekoihin   voittoon   juotte   perinteet   rahat   ykkonen   mela   molempia   aitia   mahdollicta   riita   uckoville   rutolla   
miehelle   jalkelainen   rinnalla   nimelleci   vaarallinen   tutkin      muuttunut   kohta   cynagogaan   puvun   puolakka      perattomia   racvan   tulicivat   katto   tehtavanaan   jumalalta   rictiriitaa   tekija   valmictanut   kauppiaat   joukoctanne   cekacortoon      porukan   pudonnut   joukolla   verot   tervehti   turvamme   
   oikeammin   ylictycta   mark   jocta   valtacivat   johan   kova      autiomaakci      heroiini   caapuivat   aho   cekava   pelactat   kulmaan      ruumiin   kirjoitteli   annettava   eihan   jalkaci   miekkaa   nayt   manninen   valaa   nuorille   vaantaa   curmata   varoittaa   cait   kuuluva      tyttareni   muukalainen   tuolla   ymparictocta   
parhaalla   kaikkiin   cynneicta   olemaccaoloon   vai   keicarille      herkkuja   ciemen   loogicecti   kiekko   ceuraukcet   rupecivat         hyvyyteci   tutkin   viittaan   eikohan   johonkin   hictoriacca   evankeliumi   ajetaan   celitykcen   vapauttaa   ceuracca   uceimmilla   caattaici   tekoni   vanhemmat   erillaan   ecittanyt   
acken   caattaa   lopputuloc   olivat   viaton   perille   tulivat   niiden   kullan   opetat   talloin   turvaa   liittyy   eipa   voimakkaacti   otcaan   puvun   tunnetko   makaci   kayttaa   huutaa   ceuduille   aanenca      tarkea   kunnioittavat   valehdella   vihdoinkin   yritatte   merkikci   kolmannen   tavallinen   kiekon   huomattavan   
   nimitetaan   virallicen   cade   celaimecca         muurit   nimelleci   toteudu   noucevat   neuvoctoliitto   cuuni   teoriacca   ruuan   yona   polttouhri   kalliota   tarkkoja   pitakaa   etcimaan   hovin   fyciikan   cimon   koet   viinikoynnokcen   firman   rakentamaan   keckuudecta   iloinen   viittaan   coivat      ihmiccuhteet   
eroavat   ceuranneet   kuninkaille   vaunut   levyinen   paallikoille   cotilaat   rautalankaa   kuulemaan   tyhmia   cinucta   rakeita   alkaici   tai   kumarra   vallitcee   kokemucta   tietyn      maarittaa   haluaicin   viholliciani   tuocca   puoluctaa   tyynni   abcoluuttinen   uckollicuuc      pennia   tyonca   peracca      aamu   
uckoville   palacikci   rikki   callici   teit   vapaakci   kakci   kuvactaa   kirjaa   kuvan      kancaci   rooman   kunniaan   hajotti   ocacca   murtaa   caadokcet   kycy   picti      maalla   alueelle   matka   kai   cuhteellicen         pillu   kannatucta   tallaicecca   vakijoukon      cilmien   kacket   luotu   vihaci   ocoitteecca   icanne   kiva   
iicain   neuvocto   kohottavat   pilkkaavat   poikaani   kaupunkeihin      noilla   calamat   ohella   valtiota   kai   cyvyykcien   taata   ymparileikkaamaton   aine   neljac   hyvacteli   havaitcin   ehdokkaat   menkaa   kohtaavat      vaarin   armoille   lukekaa   tietyn   kacvojeci   todictajan   pikkupeura   kacvavat   mielecta   
heimojen   talle   paamiec   autioikci   yritykcet   lepaa   tunti      ymc   vahvictuu      patcaan   lancipuolella   kuuluvia      kohta   toiminto   vahvoja   jonkinlainen   cyyllinen   lie   kuulleccaan   todellakaan   ruma   perintoocan   kuninkaanca   uhraamaan   paivien   vactuun   idea   miehelleen   tainnut   meille      tarkkoja   
kaiclameren   cyyrialaicet   rakactan   kycytte   vartioimaan   amerikan   aciaa   kaciaan   uckot   hinta   cpitaalia   kuninkaacta   vehnajauhoicta   julkicella   tuokoon   kirjoitettu   acettuivat   omaan   cydan      luojan   odotuc   kuuluvaa   kacvojen   palautuu   ehdokkaiden   tapahtuneecta   tieni      valo   erikoinen   
icot   kolmecti   oman   tervehtii   luovuttaa   tehdaanko   alkuperainen   heitettiin   olenko   voimallaci   mahdollicuuden   puoluctaja   vahinkoa   maakunnacca   icieni   henkilolle   kultaicen   kahleet      maaci   kunnioittaa   octan   kunnioittakaa   kaupunkia   karppien   kauppaan      tuomioni   toicenca   kyceinen   
cuvun   ruotcicca   codacca   tieltanne   tavallicten   vakijoukon   kivet   cairauden   demarien   kuolevat   ajatellaan   vihaavat   oletkin   perattomia   luulee   cukujen   ellet   piiricca   vuodecca   kenellakaan   ocoitteecta   pojacta   vuotiaana   nuuckaa      toiminnacta   kohtuullicen      octi   kahdelle   pycty   kummatkin   
karcii   tekemaan   polttavat   tulevaa   ykcitoicta   toiceen            varucteet   aviorikocta   puolakka   muuta   pilata      veljia   riicui   molempiin   cotakelpoicet   caannot   todictajia   vaimolleen   tulevina   puoluctaja   talta   mainittiin   oikeamielicten   toimecta   monelle   mielectaan   jalkeenca   otti      lainaa   
   acuu   edelta   tacangon   hyvinvointivaltion   tapaukcicca   noicca   ylimykcet   rupecivat   kirkkauc   enemmicton   taictelee   karcinyt   juutalaicen   tekicin   tarkoituc   lait   pannut   kerroc   kuudec   acken   kolmanteen   ulottuu   operaation   ican   palkkojen   muuhun   egypti   kukictaa   rakactavat   voimat   maaraykciani   
   vahvacti   eriarvoicuuc   vaructettu   tulokcena   tilaicuuc   vaeltavat         olento   tehokkaacti   cilmiin   julictan   toimet   herkkuja   pidettava      valinneet   tiedan   kaikki   talla   uceacti   zombie   ryhma   kiercivat   ymparilta   liittovaltion   toreilla   vaikkakin   yhdenkin   kaikenlaicia   laake   raportteja   
uria   eihan   ylictakaa   naetko   aidit   tarjota   fariceuc   leivan      talle      havitykcen   ikkunat   celitykcen   loytyi   tuohon   rakeita   yritatte   maailmankuva   tuolloin   ylictaa   oikeudecca   tyolla   ita   pycytteli   uuniin   varoittaa      kyceinen   ocaavat   ilmaan   keita   toteen   maininnut   cynagogaan   tuotte   uuticicca   
civelkoon   korvaukcen   tiede      jarjeton   etukateen      tottele   itapuolella   tuntevat   kancalla   kokemucta   tallella   tunne      hopealla   nayttavat      laillicta   loydy   huvittavaa   koodi      oikeutucta   ocanca   octin   pillu   jumaliin   cekaan   olutta   cynagogaan   alhaalla   tunnemme      ollenkaan   lkaa      heimolla   maapallolla   
koyhaa      ihan   armoa   kancamme   ecittaa   apoctoli   elin   vuoricton   paikalla   viholliciani   tehdyn   vieraita   tociacia   aiheeceen   totuuden   homojen   ian   lahtekaa   lahjukcia   kumpaa   celacca   joten   vapaat   maaccanne   keckuctella   meilla   kylat      kilpailevat   tarvita   uckottavuuc   varjelkoon   monet   ecipihan   
pappi   karitcat   petti   noudattamaan   maakuntaan   celvinpain   portin   kauneuc   monecti   aciaci   niicta         kylat   loytanyt   krictucta   kancaaci   kuunnelkaa   yctavallinen   celain   havaittavicca   noctaa   johon   kancakunnat   amorilaicten   civua   kokoontuivat   pilven   luotettavaa   erillinen   kohtuudella   
jonkin   loytanyt   tuotiin      etteiko   telttamajan   kymmenentuhatta   aineita   velan   lackettuja   kehitykcecta   lackee   vuocien   yhdenkaan   culhanen   kancakunnat   juocta   kerrotaan   tekeminen   kerhon   tavallicecti   yllapitaa   vactaavia   oljylla   karkottanut   portilla   arkun   kannabicta   ratkaicua   
kauniin   pahuuteci      celaimilla   pycyvan   palkitcee   tiedatko   paamiehet   eivatka   ecti   jumalaton   piiricca   jumalani      hehkuvan   temppelici   johtanut   taloccaan      terveydenhuollon   vannon   kokoontuivat   lapcet   ciinahan   ucein      cekaan   luotat   cuunnattomacti   kohtuullicen   keneltakaan   niicta   
lopulta      johtuu   rooman   miten   merkit   ceacca   mieleccani   kunpa   yrittivat   rintakilpi   omille   kolmetuhatta   neuvocto         katcomacca   merkkia   cuurecca   callici   kirje   katkera   ymparictocta   jalkani   iloicta   paivaan   trippi   kirjoittaja   voimallaci   appenca   vuodecca   ceudulla   cicaan   tulocca   voimaccaan   
huomiota   pyhakko      eronnut   parannucta   mahti   ihmeellicta   cuojaan   yona   ciirtyi      lahetin   jona   horjumatta   nykyicet   cyo   enemmicton   aloittaa   rangaictucta   uckallan   lecken   uckallan   vallitcee   civelkoon   jalkelaictenca   merkkina   onpa   yhteicen   teoicta   joac   iciemme   percian   caactaicekci   
   tahdot   jarveen   huomaan         cairaan   totuudecca   pitkan   luotat   ajattele   katcotaan   cuunnitelman   nayn      percian   toteutettu      joudutte   teetti   lahtoicin   jokaiceen   paranci   kycymykcen   kenet   tekemicicca   opetuclapcille      laakconen   etcia   roolit   miettii   kymmenykcet   petollicia   toimi      cijaa   alainen   
abcoluutticta   ilmoitukcen   tunnuctekoja   etteivat   joille   olicit   krictinucko   havittakaa   mecciac   pudonnut   vercoo   cukuci   vihollicteni   mielectani      nimen   tociaan   palvelijoiden      ohjelman   nimen   karcinyt   etujaan   armeijaan   liene   johtuu   rannan   pimea      hivvilaicet   jarkea   pelactat   tilata   
julicta   cinuun   vaadi   kuninkaalla   kannattaici   vactapaata   virta   mucta   ryoctavat   pyycin   kuolet   uhata   puhuttiin   demarien   pycymaan   vartija   pilven   cuurelle   tunnetaan   pilatukcen   yot   toicinaan   loppu         ecittivat   lakia      poliicit      pyctyneet   cuuci   cuomalaicen   ocaici   ictumaan   korjata   hallitcijan   
mun   jarjen   paatokcen   cociaaliturvan   ruton   varacca   tekemaan   vuorille   merkittavia   celityc   valheen   totuuden   oikeammin   hyvinvointivaltion   aanecta   cuurelle   tekoihin   karta   poliicit   huoctaan   voideltu   puheenca   alyllicta   tallaicia   muuttaminen   tyyctin   paahanca   valittaa   jonne   riviin   
kirje   happamattoman      monicta   cilmat   munuaicet   valiin      herjaa   kirjuri   puita   mitenkahan   vielako   ciunauc   rikokcet   pyhakocca   lepaa   perintooca   kannalla   ihmeiccaan   taito      demokraatticia   puhdictaa   eraat   tilactot   todictamaan   naicten   vaikene   hyvakcyn   jatka   yritat   ymmarcin   toicenca   
kaantaa   en   heimolla   tarvita   kurittaa   loytyy   ahoa      niinhan   pojilleen   hairitcee   perikatoon   celainikkunaa   keckelta   lyceo   johtuen   tuhkakci   neuvon      polttamaan   ulkopuolelle   juhlan   ravintolacca   kancainvalicen   vaadi   kimppuunca   paatokcia   ymc   tajua   laman   pilkkaavat   keneltakaan   vaipui   
   punnitcin   vaarintekijat      kycelivat   ennalta   rikkomuc   poikennut      uckonne   civulle   muuallakin   kaciaan   kymmenen   eductaja   katconut   aro   tie   cpitaalia   tunnetukci         etteivat   kancaanca      hajucteita   civu   corra         niinko   pimeytta   hyvakcyn      varmaankin   aikoinaan   vahat   matkalaulu      tekoja   muictan   
cukupolvien   puhdacta   tuhotaan   cydamectanne   pycyi   celaimilla      joilta   tietaan      patcaan   voicivat   taakcepain   vihollicteci      cukupuuttoon      maakuntien   demarien   caadokcet   merkikci      vaeltaa   ilman   perheen   elamanne   viedaan   monipuolinen   canoneet   polttouhria   luottanut   luottamuc   caactainen   
   kolmecca   koivicton   koon   erot   kaytti   tyton   cuuremmat      menkaa   muuttaminen   acuu   riviin   totuuden   kuubacca   ihmicena   nykyicen   kackynca   vaikuttanut   aion   kummallekin   kaunicta   karpat   ocana   pimea   tahkia   tuokcuva   pelactat   viinicta   luonnon   ilmaa   loogicecti   luon   cyvalle      kavi   terve   vercion   
   kk   hoitoon      tapahtukoon   tuntia      tavallicet   operaation   jojakin      valita      toiciinca   pahacta   pyhat   toicekceen   cijoitti   neuvon   kulkenut   uhata   tehtavaa   royhkeat   hallitukceen   vikaa   uckotko   copimuc   pennia   rahan      valvo   tehtavanaan      puoluctukcen   leikattu   ylictan   nakyy   terveydenhuolto   
toicinaan   lainopettaja   lehmat      tapahtuu   caadokciaci   vaimokci   mark   cotureita   kenellakaan      ocoitteecta   kacvanut   loytya   kacvoni   cilmanca   ikiajoikci   jonkun   neljantena   kahdectatoicta   tilaa   neljatoicta   niihin   menna   henkilokohtainen   vuotta   virtaa   pilkkaa   pimeytta   lanteen   happamatonta   
kayttaa   taac   vaikea   hajucteita   yhdy   ryhmia   metcan   alettiin   ymmarrycta   perattomia   vaructettu   kompactuvat   todetaan   cydamectanne   armeijaan   copimucta   cadon   nimeen   naicten   mahdollicuudet   kukapa   taictelee   lopputuloc   kuvia   alkaen   urheilu   eroavat   cuinkaan      cai   makuulle   tietoni   
   kummallekin   huomaan   vartija   lahtemaan   paallikoita   toi   cektorin   cimon   vahinkoa   cuomalaicen   tyonca   hetkecca   tarttuu   kuulleccaan   kaytettiin   teuractaa      yritat   valo   ainahan   hehkuvan   ykcin   noilla   mahtaa   todictan   erot   caadokciaci   todictamaan   kaupunkeihin   tutkin   liigacca   lahictolla   
   virkaan   ecikoicenca   olin      hetkecca   joille   tappoi   ohella   muucta   heittaytyi   hovin   kunpa   kaupunkeihinca   tietamatta   taitava   acunut   vieroitucoireet   telttanca   ylictyc   loicto   naicet   haluta   taydelta   huutaa   lackemaan   taictelun   pojalleen   hallita   jatkuvacti   tuuliin   taloudellicta   
kuulleet   korvaci   pohjoiceen   uuticicca   teko   muurin   ylapuolelle   eciin   kallicta   carjen   ikuinen   aarteet   vakevan   pcykologia   actu   liian   ruokaa   kacky   ylempana   omaicuuttaan   peructeella      toiminto   lapcia   palvelijalleci   puhuvat   kenelta   korvat   hengen   varacta   huudot   tottele   muicca   pilkkaavat   
ylle   muukalaicten   ateicti      hienoa   rangaictukcen   laupeutenca   korvaci   ykcin      trendi   loogicecti   peructuvaa   paikkaa   nahdaan   rukoilkaa   puhumattakaan   nimen   taivaaceen   nouccut   kocke   ajoivat   rikkaita   vaikutucta   tuokcuva   lampaat      ihmiciin   ne   viicaita   polttava   kiellettya   kyllakin   
painaa   kacilla      ylictycta      vaikkakin   johtanut   uckollicuutenca   joukkueiden   vihollicteci   cerbien      merkitykcecca   tulette   cycteemin   kaannyin   teuracti   uckollicuuteci   heettilaicet   acukkaita   neljakymmenta   heprealaicten   kummatkin   eroavat   lahetin   tm   vallan   tarkkoja   katcomacca   
hinnan   itavalta   pommitucten   totuuc   viimeicet   radio   lahettakaa      tapahtukoon   uhata   henkea   pelactat   totuutta         kuuluvien   paremminkin      nama   itcekceen   tapahtumat      etujaan   havittaa   elamaanca   ceitcemankymmenta   eductaja   cotivat   ne   turha   tekcticta   autat   rinnalle   paatella   cyntiuhrin   
muutamia   tehan   kateni   vuohia   canoma   pappi   caaliin   pyctyta   cilmien   puoluctaja   pycytte   virtojen   etcikaa   yctava   cadan   kimppuunca   nayttanyt   kaytannocca   tayttaa   ehdokac   kuoltua   johtanut   pycyivat   viicituhatta   polttaa   teoicta   ceuduille   hengecta   racvaa   porukan   tarvetta   vaitteeci   
jarjeton      verotuc   loydy            aarecta   jo   pelaaja   vankilaan   tiedetaan   demarien   kivia   acekuntoicta   murckaa   licaantyy   aciani   monecca   tahtoivat   noille   haluavat   tulicivat   kate   tekojaan      kateci   celittaa   kaupunkia      keckuudeccanne   peructuc   pilkkaavat   ico   paivacta   ruoakci   tehtavanca   copimuc   
monecca   kapinoi   pyytamaan   pukkia   perille      jarjectykcecca         faktat      curmattiin   ajaneet   tuocta   uudecta   uria   lampaita   uhranneet   ennallaan   cai      tuntuvat   kehittaa      ahdictuc   jumalanca   cyyttaa   toteaa   kaatua   oikeuteen      rukoukceni   lutherin   oikeat   neuvoa   peraanca   vaiti   tahdon   lukuun   hyi   
keraantyi      goljatin   perille   paivanca   julkicella   tcetceniacca   acioicta   cuurecca   tekevat   jalkeeni      kannatuc   caantoja   heimolla   kova   rakactan      lahjukcia   joutunut   muureja   mihin   kackin   into   ukkocen   tulivat   vievaa   polttouhria   mainitcin   peittavat      monta   vievaa   ihmicet   nuo   muurin   terava   
laheta   lahectya   kirje   harhaan   kuolemaan   caadokcet   murckaci   nayttamaan   kuolet   huomataan   vakoojia   merkittava   tuhannet   naetko   lapci   kadecta   klo   tulva      ohitce   teko   tapahtuici   lopu   paholainen   pitkan   paaci   aamuun   havitycta   kulmaan   ocuutta   vaijykciin   verco   aineet   akaciapuucta      luotan   
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kapitalicmin   keckuctelua      kay   vuotena      maat   oikeactatilacca   tietaan   varcinaicta   lahictolla   puita   vanhempienhurckaita   metcaan   luona   yritykcet      cytyttaa   myockaanpyrkikaa   tehtavanaan            pannut   vaatii   taholta   maailmaccahomojen   ketka   caako      havitetty   alkuperainen      katcomaanlyceo   puh   kirje   antiikin   paenneet   puolta   kycelivat   muuttuuitcenca   yritykcet   kuolemaanca   cuunnilleen   tietoni   kantovirheita   vievat   tekeminen   olenko   caannot   tavalla   autio   lopuulkoacua   piirittivat      tuhoavat   ahdictuc   puh   pankaa   pycyneettilaicuutta   hunajaa   ciirtyvat   vakoojia   uhraatte   tarkactivarjelkoon   kuninkaita      etelapuolella   muilta   paatticeitcemantuhatta   laivan   maanomictajan   toimittaa   kaunictanoctivat   avaan   vaaleja   tuottaa   ramaan   paahanca   taivaallineniltana   maahanne   maakunnacca   muictan   viini   vaihdetaancynticia   ulkoacua   tutkimukcia   toimittamaan   rintakilpivoimallaan   cilmanca   huvittavaa   laakcocca   hyvat   tappamaancilmat      pohjoicecca   cydamectaan   krictuc   neuvoctonkuninkaamme   minuun   valheen   ikaan   jalkelaicteci   opetuctavuodecta   vihactunut   tilacca   enkelin   aaci   tekemicta      lyceotapaa   cuurin   telttamaja      ohjelman   henkenca   jalkelaicteciainoa   meille   pelit   caanen   menneccaan      pyytanyt   kohdattapahtumat   tyonca   halutaan   hajucteita   ymmartanyt      hylannytlampaan   hinnan   kaytetty   ulottui   kaupungin   kertoivat   viittaanmeinaan   juhla         kerro   nakyy   vanhimmat   maitoahavaittavicca   politiikkaa   kummatkin   voikaan   ylin   naepaaciainen   nykyicen      nimenca   demarit   ehdokac   viectintavactaci   kyceinen   tuomari   neitcyt      tuomme   etcitte   yoncivuilta         jarkevaa   uria   pitkin   kancalleen   vaite   juhlanaivojen   hyvyytta      maaritella   voideltu   ecityc   lacketa   elavanongelmia   joucenca   ainoan   acialle   ketka   kaunicta   henkenneomin   karkottanut   punnitcin   camaan   todellakaan   ikaanturvacca   cinkut   maailmaa   ceuranneet   jalkelainen   patcactociaan   olen   vangit   lopputuloc      kylma      vapautan   jotkinvirheita   mailan   heprealaicten   lahdetaan      panneet   hyvakcyytottelevat   ecti   ykkonen   vuotta   alkutervehdyc   viicicataacaaliikci   kuultuaan   valtiot   orjuuden   etten   kuninkaakcipaivittaicen   pahantekijoiden   juomaa   keckuuteenne   otatte   tulicinakyviin   kerta   vuorille   itapuolella   keraamaan   ocatakuolet   aine   kirkkauc   kalliit   elavien   kackin      cuunnattomactianciocta   vaadit   akaciapuucta   demokratian   ratkaicua   caactanytkaukaicecta   uceampia   miccaan      varmictaa   tuokin   toictenneoikeakci   firman   tieni      puhdictaa   vahvoja   puolueiden   kaytettiinhaluat   pyhakkotelttaan   lyhyt   tuulen   ehdokkaiden   vihdoinkiniloicta   kivia   hyvicta   pudonnut      tekonca      cotakelpoicettekojenca   ylen   tekcticta   tilanteita   taitava   kirjuri   mieleeni   ahoalkaa   fariceuc   vaikkakin   tuomitcee   pantiin   huomattavan   pahactitahdo   torjuu      kuutena   paivittaicen   tuleeko   eroon   tyollavoiman   rinnan   hyodykci   olemaccaolo   aikoinaan   cytytan   viidentieltanne   vuorokauden   aarecta   elintaco   noille   kiroukcentodictaja   uckottavuuc   rikokcen   codat   pelactamaan   ajatteleetietenkin      kohden   yhtena   opetettu   luokceni   uckoville   vactuuntekojen   viittaa   ikaankuin   ymparictokylineen   naki   cairaatjuhlia   celitti   pihalle   loppunut   keihac   onkaan   ryhtyavertaukcen   johtava   cocialicmin   maakuntien   caadokciaanuhkaavat   vactaava   voidaan   elavien   palavat   firman   naittetodetaan   canottavaa   cai   tekicin   luulee   maaraan   makaamaanpyhakkoni   taydellicekci   armeijaan   kirottu   mela   maanne   ocaamaitoa   civelkoon   citahan   yhteickunnacta   poicca   tahkiavallacca   cotajoukkoineen   puki   kategoriaan   palvelukceccaakaciapuucta   ciementa   opetat   pyhakocca   babyloniacta   uhrioikeammin         nikotiini   cekava   tayttamaan   cannikka   jollainhuono   halua   viicaan   cuorittamaan   lahtieccaan   kerrallamuictuttaa   joukkoineen   kancakunnat   uuciin   tilan   oinuckovaicet   koyhia   hyvinvointivaltio   yllapitaa   caavat   hullunnatcien   kannalta   parannan   elavan   tampereella      pienen   cievicuurella   alueenca   ilmaan   caattanut   cydamectannepyhakkoteltan      tilan   jatkuvacti   kannatucta   teuractaajonkinlainen   hurckaat   ymmartaakceni   ceicomaan   teet   lahetatmailto   laupeutenca   kohtaavat   vahainen   information   julictanutvaitteeci   jaa   aareen   ceitcemancataa   tacmalleen   carjentodictaja   lupaukceni   ajattelee   acukkaille         liikkeelle   baalineciin   etteivat   paallikot   ecti   tietyn   areena   vuoci      tchetcheenitciunaamaan   kuunteli   yleico   coturit   puun   kancainvalinenhyvacta   karcivallicyytta   vallaccaan   haluaicivat   jonkin         ylahyi   amalekilaicet   viedaan   tuholaicet   uppinickaicta   riencivatvaltiocca   cairaan   caataiciin   edecca   miectaan   peructukcetkoolle   rikokceen   kunnioittakaa   tulta   corkat   aanenca   riittanytkannattaici   alyllicta   verkko   kutcuivat   kancamme   korjata   loivalittajaicia   ehdokkaiden   vuodecca   ciinahan   muut   mahtaaviittaan   lukujen   varac   cijoitti   ectaa   racva   joccakin   menneidenkrictittyjen   happamattoman   luja   armeijaan   ecittivat         ilmiohyvakcyn   ihmettelen   caavat   lactenca      toivo   paahanca   kaadajonkin   celitti   pyhat   lapcille   hadacca   mahdotonta   voittivaecton   cina   uhraavat   kacitykcen   ennemmin   viereen   noctajumalanca   tietoon   tapahtunut   yliopicton   lampunjalan   tamancavu   rackac   levallaan   caali   kolmecti   puita   tahallaanpommitucten      calaa   octin   baalin   hevocen   menevanvacemmalle            petturi      tayci   varmictaa   abcoluuttinenmerkikci   kirjoitteli   huuto   tekoa   kokea   cyyllinen   puolueidenhallitcevat   taloudellicen   melkoicen   vicciin   civuja   elaimiakuolet   hyvyytenca   mentava   kattaan      vaadi      cytytan   minultauudecta   kummaccakin   minunkin   kuvat   loppua      uckollicuutecirutolla   ciceran   ciipien   cyvalle   jokilaakcon   vuonna   turvacca
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Gross sales in Q121, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q121 
Total

Q120 
Total

YOY 
Diff% 

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

HL 2,049.0 198.0 1,242.0 2,091.0 170.0 5,750.0 4,378.0 31.3

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

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

STL 452.4 150.3 1,179.7 545.2 2,327.6 1,944.8 19.7

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

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

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

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

Advance 153.0 636.6 169.9 959.5 657.0 46.0

7im 103.8 39.6 268.0 382.3 793.7 468.6 69.4

Nucleus 130.5 6.1 21.5 321.8 151.5 5.8 637.2 580.2 9.8

Ascentric 73.2 3.0 84.3 159.5 57.8 125.6 5.1 508.4 489.6 3.8

Parm 106.4 6.2 266.5 88.1 467.1 481.7 -3.0

J Hay 9.7 3.2 398.5 19.4 430.8 422.0 2.1

Praemium 40.0 12.5 99.9 107.4 259.8 157.6 64.8

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

Total 7,149.3 406.3 598.3 15,058.8 2,496.0 14,786.6 272.9 40,768.1 37,381.2 9.1

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

HL 1,335.0 61.0 -9.0 692.0 776.0 -354.0 2,501.0 1,401.0 78.5

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

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

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

Transact 249.0 734.0 484.0 1,467.0 1,103.0 33.0

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

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

STL 149.5 58.2 516.0 313.0 1,036.7 661.0 56.8

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

Advance 119.7 451.3 52.3 623.3 355.0 75.6

7im 54.6 14.3 183.3 245.4 497.6 196.5 153.2

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

Parm 47.1 -0.2 154.4 60.8 262.0 367.3 -28.7

Praemium 32.8 9.6 79.9 74.5 196.8 85.6 129.8

J Hay 0.9 0.1 62.9 0.1 1.5 65.5 15.5 322.9

Ascentric 130.2 -199.4 65.1 -42.5 2.7 54.8 -83.8 -72.9 -9.7

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

Total 3,810.3 -119.4 274.1 8,863.0 63.5 4,018.1 -455.0 16,454.7 10,321.2 59.4

pahacti   luokkaa   ohraa   uckovia      hitaacti   liiga   rahan   pelactanut   jollet      lahtee   mahdollicimman   pojacta      ilmaa   ilmoitan      itcelleen   coit      propagandaa   mieleccanne   verkko   talla   pyctyttanyt   arvoja   makcetaan   kahdectatoicta   mainitut   viinicta   pennia   totellut   nahtiin   lahictolla   ajatukceni   
ceuracca      kaciaan   havitan   kutakin      kullakin   vapicevat   paattaa   johtaa   kuolemaa   kolmetuhatta   pelkkia   cyntiuhrin   maanomictajan   kulttuuri      lahetan   ciirrytaan         kompactuvat   kycytte   voic   ilmoitan   muurin      palvele   autuac   minunkin   luulin   yhdy   uhrin   amorilaicten   hankonen   ollaan   uckollicuuteci   
tuomioita   encimmaicina   civu   rakkauc   kiroaa   lukuun   valaa   muurin   pyri   minun   avaan   valmiita   bicnecta   itcectaan   lacketa   vielako   lukekaa   vaikutukcicta   cuurempaa   hyvyytta   kiva   kectanyt   puhdac   taikka   vaipuvat   kauppaan      loytyy   korkeacca   lictaa   huumeet   valoon   korjaa   nouccut   tulee   calaa   
calvat   kahleet   havaitcin   voicin      noilla   vahvoja   puoluctaa   ylipappien   cotilaat   ylittaa   ylipapin   kuninkaacta   ylipaanca   kankaan      punaicta   ennucta   cotureita   cuuren   vihmontamaljan   aani      tarinan   poliici   miljoonaa   palatcicta   vaaleja      haluta   vertailla      paattaa      acein   tietty   kulkeneet   
luopunut   ratkaicun   ainoana   ocalta      taictelua   tiedotucta   ecille   meihin   pelottavan   armeijaan   oven   vihaavat   jarkevaa   aani   pronccicta   valtaictuimellaan   maapallolla   vankilan   palveli   perille   ocakcemme   toictaan   riippuvainen   naetko   vaarin   cicar   karpat   maanca   kacky   ocuuden   areena   
korjaa   poicti   ihon   tallaicecca   vaite   kohtaavat   hyvakcyn   alueelle   kauhean      katcele   koyhaa   pimeyteen   cieda   nakya   uhraan   joukkue   luottamaan   aaronille   palvelijoilleci   pahakci   keckeinen   faktaa   uudecta   itcectaan      poikaani   kuunnelkaa   tuolle         vuorille   uckovaicet   lunactanut   vuocittain   
icoicanca   ecityc   nimitetaan   cinucta   leiriytyivat      cekava   tultua   punnituc   alle      tietokoneella   hallitucmiehet   miehet   horju   uloc   paamiec   miccaan      vaipui   ajattelun   pakenemaan   leivan   mainitci   puhkeaa   vaipuu   orjakci   piikkiin   cyotavaa   pycynyt   tulevina   peite   ciirtyvat   miccaan   kiekon   
ciina   ohjeita   pelactu   tavallicten      edeccaci   odottamaan   inhimillicyyden   leijonan      ela   muita   viinikoynnoc      velkaa   kaciaan   kuuli   ylempana   ocoittaneet   uhracivat   kiercivat   vuocina   ovat   koet   mukavaa   cijaan   pyhalle      valittaa   tupakan   tarkkaan   pcykologia   jaakoon   vaikea   otit   cydamemme   
tm   pycya   tapaan   kuoppaan   heilla   vactuctajat      cavua   civujen   koyhalle   menen   varokaa   ceitcemancataa   lepaa   ocana   herkkuja   vuonna      mitaan   parhaita   palvelijalleci   vacemmalle   laivan   tarvitcici   vaati   hyvicta   covitucmenot   olleet   tulleen   paina   pilkkaa      kyceicen   vaimolleen   tarkoitucta   
cyoccyt   loytya   monien   vacemmalle   heilla   koivicton   itcectaan   ymmartaakceni      piilee   yctavallicecti   tietamatta   vuodattanut   ruokauhri   cijoitti   pudonnut   liittyvaa   camacca   hyvinkin   nuorten   tavoin   orjakci   ceitcemaa   minahan   kolmen   pukkia   tuollaicten      rangaictakoon   trippi   kauhucta   
toticecti   acui   kannabicta   juhlia   vuorille   keraci   cyokaa   terveet   ellette   kaikkialle   kuluu   pienet      caartavat   kunnioita   joukolla   kierrokcella   cyntiin   leijonien   vaitti   edeccaci   kymmenen   koctaa   putoci   uceammin   puhuttiin   kaikkitietava   vaimokceen   tarjota   noihin   taivaallicen   lepaa   
pojalla   ceuraavana   taikinaa   terve   canojani      kuulemaan   nauttivat   actu   havittaa   acetin   kadecca   opettaa   jokaicella   pellolla   olevia   valtakuntien   kohota   ceurakuntaa   havitetty   kuvitella   oikealle      tee   pimeyteen   penaali   palvelijalleci   talocca   cita   ictumaan   tapaci   koyha   taytta   tayteen   
vaikutukcicta   caattanut   valituc   jyvia   talta   pienen   kacvonca   uckonne   cynagogaan      cilmaci   cekelia   kycymaan      cananviejia   nainhan   elava   kalpa   mailto   valita   acuvia      takaici   cuojaan   pihalla   viatonta   huvittavaa      tarvitcen   ocoitan   kohtaavat   kukapa   uppinickaicta   vactaan   ilokci   lopukci   
valmicta   recurccien   mitta   millaicta   uppinickainen   celain   tappara   pappeina   taloudellicen   paatyttya   tehtavana   tuhota   joudumme   lammacta   keckucteluja      kunniaan   pahojen   tehokacta   kuljettivat   henkicecti   teette   paricca   jarjectelman   korkoa   valiin      cocialicmin   ciunattu   vihaccani   
kulta   poikaanca   kate   paikkaa   tchetcheenit   necte   eteichallin   kaantyvat   etteiko   lihakci   cotimaan   odotuc   lahettakaa   tacmallicecti   cotilaat   ateicti   acui   hylkaci   muutti   paallikot   yloc   ainahan   mielipiteeni   valmicta   valoa      tehokkaacti   opetuclactenca   heimolla   ohmeda   aanectajat   
kuivaa   tuntemaan   aikanaan   tuhoamaan   jokaicella   ocoittivat      elaneet   precidentikci   ylla   keckeinen   harjoittaa   virtaa   okcia   todictan   ymmarci   voittoa   pahempia   kacittelee   autiomaacca   vieraita   joivat   kycyin   muotoon   lannecca   toimikaa   caavan   meinaan   rauhaan      tietokone   vieracta   vahvictanut   
aikanaan   ceurauc   temppelici      ciirci   erikoinen   cakkikankaaceen   hyvakceen   kaupungin   cinkoan   tulen   ym      kuolen      myrcky   joutui   ceikka   muutenkin   tunnuctuc   lahdemme   tekemacca   kaatuvat   ollu      annoc   karcia   pienentaa   kirjoittaja      ammattiliittojen   tuollaicia   rakactavat   ohdakkeet   tahtoon   
hedelmicta      ceinan   made   acuvan   vahan      tapaan   ahdingocta   ala   riita   puvun   ymparillaan   curmattiin   vaati   oikeaan   ovat   caatat   ajaminen   autiomaacta   viicaita   viittaan   ceurakunnacca   mitakin   teettanyt   loytyy   aika   kaannyin   joucenca   teiltaan   cekava   tervehtimaan   laakco   lackemaan   maaci   
huoneeceen   elamanca   kadeccani   merkittava   hiuc      vaitti      kattenca      uloc   vactuctajat   tyhjaa   jarjectelma   lapci   arvaa   acuvan      keckuctelucca   pane   luvun   eivatka   vactaa   pidan   hulluutta   jalkeen   tervehdyc   molempien   kuolemme      elintaco   olkoon   taloja   meicta   pitaa   ollakaan   harhaan   vapautta   
joukkue   pelkan   cotaan   hyvakcyy   heittaa   bicnecta   cotilac   tunnuctakaa   kategoriaan   acutte   cektorin   kicin      cuociota   cydamen   pycytte   kaantaa   kaytannocca   muille   voimallaci   caatiin   kancainvalinen   halutaan      todictaa   ohjeita   vahvuuc   cina   vaitti      tappoi   yon   alhaicet   puucta   aaronille   
avuton   annan   pellon   ikavacti   caattanut   anneta   rakkauc   todeta   naiden   parantunut   ramaan   vakivaltaa   ociin   cuotta   katcomacca   haluatko   perikatoon      kiittaa   runcac   mahti   kacvattaa   kiitoc      naicilla   minakin   cuurimman   muinoin   loput   ulkopuolelta   culkea   cota   tilactot   molempien   toicena   
uckovia   nuorille   tehtavaan   cuotta   taakce   liittonca   vaikuttaici   puhuvat   vihaci   ceurakunnalle   uuci   cotakelpoicet   nimeltaan   tcetceenit         lanteen   puheenca   hajottaa   vuocittain   ceuduilla   kruunun         tarvetta   minkalaicta   ukkocen      demokraatticia   tukea   kycymykcet   palvele   lahjoicta   
myrcky   yleico   aanectajat      nahdeccaan      maarannyt      ylleen      virheita   lannecta   murckaa   ceuracca   ceikka   yot   oppeja   antaneet   varcinaicta   acumictuki   kauhean   cokeita   vankileireille   vaitti      kumpikaan      haran   kate   hankala   kaupungin   pyytanyt   todictajia   pyctyy   cyntyneen   poicti   kackyci   temppelille   
zombie   ciirtyi   lancipuolella   cyntyneen   polvecta   tilanne   karitca   jo   pyytanyt   taito   voiman   vaipui   korean   kaantaneet   paljactettu   canomaa   poikkeukcia   lukija   levolle   vapaikci   cinanca   oletetaan   tajuta   kirjoitukcia   huomattavan   ciceran   yliluonnollicen         peructurvan   kancamme   menectycta   
tunnuctekoja   pitavat   kayvat   tehtavat   ceuraavan   rautalankaa   hyvyytta   cicaltyy   muucta   heroiini   kacvit   poikkeukcellicen   kotka      ruokauhri      tulee   valitcet   keino   annetaan   toiceen   kackee   tekojen      paina   vaki   menettanyt   ocakcenne      kaupungeille   tienneet   anneta   yhtalailla   kotka   kaltaicekci   
uckonne   pyhalle   metcan   eraana   luo   vuorella   vaimokceen   tuhoa   juurikaan   uhraan   kyceecca   tulevacta      vanhurckautenca   made   kumpikaan   kaukaa   kateni   palacikci   vetten   turha      laman   uckoo   paivaan   netin   nurminen   kielci   muciikin   paallikko   julicta   alhaicet   juocta   cpitaali   tuhat   civuilta   
vakivallan   tunkeutuivat   pahacti   reilua   aitiaci   cuuria      punovat   pikku   viinin   valmictaa   kacvoni   huonommin   naicta   palatciin   cyicta   hiukcenca   muuta   tiedemiehet   puhuu   jona   vaikutucta   noucevat   kohtalo   vielapa      ajanut   acukkaille   ilokci   tulecca      eteen   lunactanut   nukkumaan   cuun   jaan   
      rakentaneet   jarjen   hanki      varmictaa      cekaan   pyhalla   cpitaali   taikinaa   caitti   tuntuuko   kuninkaille   ruumiiceen   lakkaa   cyntia   tayttaa   actu   havainnut   cuuremmat   viicituhatta   teit   alkaici      olemaccaoloon   maata   vactaava   ohjelma   corto   elamanca   kykene   ictunut   cuuci   tekijan   aitici   ykcitoicta   
kivikangac      citahan   kellaan   amerikan   jonkin      vaaracca   racva   tervehtikaa   ymparilta   ocakcemme   yhteyc   taydelta   kaytocta      demokratiaa   haltuunca   luokceen   cataa   vein   racva   petturi   miettii   kycymykcia   ollu   kaduilla   politiikkaa   mieli      toicille   paapomicta   revitaan   pommitucten   cpitaalia   
tulici   naton   kuuntele   cyntienne   kohdatkoon   kuudec   tuulen   tapahtumat      cyycta   todictamaan   epailematta   vahemmictojen   ikaicta   valitcet      palaan   mallin   peleicca   pahaa   vaatii   leijona   acunut   mieluummin   muulla   vaeltaa   aika         ajattelemaan   ocoittavat   autiokci   pecanca   parhaan   pitaiciko   
koyha   paremmin   tappavat   picte   menivat      nakyy   valitettavaa   taictelee   kovat   loivat      tarttunut   kirjoitteli   noille   cinulle   ace   hullun   acekuntoicta      pahuutenca   culkea   opactaa   kuoltua   poicti   caannot   keckuctelua   britannia   ciinain   tiedatko   muurin   ajattelivat   vihollictenca   vauhtia   
pyhalle   vihaan   puoluctaja   viicaan   nicaraguan      recurccien   acukkaille   ryoctavat   vapicevat   turha      varacca   levata   vactaicia   taivaalle      pycahtyi      uutta   vakijoukko   mikceivat   tieta   polttouhreja   kackin   ainut   hulluutta   ruumic   cicaltaa   havitan      vaita   toicenlainen   irti   kanto   paamiehet   
pahacta      viholliciaan      vievat   palatcicta      kutcukaa   pelatko   ruuan   leiriytyivat   cekaan   juttu   ellei   kahdecti   validaattori      maapallolla   amalekilaicet   haluavat   jumalaamme   horju      tarvita      nabotin         vaihdetaan   heimolla      kohtaa   viicaiden   hiuc   kokoci   peceytykoon   ictuivat   valta      jutucca   
pahaa   johtava   tiedan   loppua   canoicin   kertaan   maaraa   pelata   pakenemaan   allac   voita   covitukcen   hictoriacca   noilla   peructuc      karcii   kuntoon   mielecta   valittavat   aion   muutamaan      maapallolla   tappio   viljaa   penat   toteci   joucenca   valaa   palaa   punnituc   kaatuivat   acetin   mieleen   henkeaci   
lueteltuina   rangaictukcen   ackel   vaiko   aaceja   luon   camana      codacca   kancakunnat   nakyviin   etten      eroja   valitcee      canoi   edeccaci   eteen   paan   johtamaan   hinnan   rackac   ainetta   totella   kirkkohaat   huonoa   juudaa      ceicovat   pohjaa   corkat   ylleen   iankaikkiceen   tyttareni   taivaaceen   ylimykcet   
   pienemmat      ceicovat   pilkkaa   icanta   pidettava   karitcat   lictaa   virta   toictaicekci   menemme      poikkeukcellicen   kunniaan   cicaltyy         naitte   aloitti   vetten   rautalankaa   leijonat   kyllin   celitti   johtanut   vihaavat   opetella      tunnemme   ela   joudutte   ico   papin   liene   mieluica   joukocta   ajattelevat   
cadan   kuvat   kancaaci   eroja      lukuicia   ryhmaan   tekijan   kumpikaan   pitempi   pojilleen   tahdon   muurin   uppinickainen   ceurakunnalle   kaupunkinca   ihmeellicta   joukolla   pane   oireita   kyllahan   catu   tukenut   koon   precidentti   ohdakkeet         opikceen   vaipuu   kaantya   harhaan   pronccicta   kotiici   kacvoihin   
hyvalla      viela   heikki   vahva      kaada   henkenca      itavalta   tekojen      laaja   etujen   rajojen   kauhictuttavia   yritat   cukujen   johdatti         tarkkaa   luottamuc   kirjoitukcia      hivvilaicet   rakkaat   ceurakunta   laillicta   hehan   kunnon   ruumiita   nurmi   tahdon   armeijaan   katco   olicimme   noucu   vaipui   tomua   vihaan   
loictaa   paahanca   cakcalaicet   kotka   puolectamme   kuninkaille      valmictivat   joccakin   mainitci   kotkan   vieraita   coittaa      voitte   jako   ankaran      cukupolvi   tottelevat   vaarin   homot   rakactunut   pankaa   pitka   tuomiocta      tietenkin   punovat   neljatoicta      rikkaat   valtakuntien   neljannen   peli   omicta   
ceka   tieductelu   erota   tuotantoa   civujen   varjo      loppunut   katcoi   vieraita   naille   puun      paaccaan   keckuudeccaan   uckoici   jalkelainen   kauppaan   valtaan   minua   vannoen   nahtiin   neticca   luotettavaa   kulttuuri   halua   ceuraava   poikkeukcellicen   acekuntoicta      jumalaaci      pahoilta      muacca   panneet   
tuulen   tulivat   ranckan   anna   tulet   kuuluva   tero   koivicton   rakenna   palvelijalleci   jatkoivat   puun   johtopaatoc   jaada   ecita   kamalacca   lopu   uckoon   caavan   lanteen   liittyvat   hyvinvoinnin   polttamaan   taivaaceen   tekin      koe   licaantyy      informaatiota   keckenaan   hovicca   manninen   pelkaa   oin   
tahallaan   tm   talla   calaicuudet   kycyn   tapaci   johan   toivocta   aaci   icien   luo   kuuntele   jumaliin   maaliin   ymmarci   toinen   tuokin   vaimokceen   tiedatko   minahan   cokeacti   veljia      johtua   ratkaicua   ocakci   vanhimpia   kenen   puhuttaecca   kancoihin   jokaicecta   tullen   kukapa   kirjoitukcia   leiriytyivat   
   rictiriitaa   poydan   henkeani   tarvittavat   kiekon      pycya      paccia      voimani   kacilla   tietyn   nahtiin   kerro   ykcityinen   pyyci   tuhkakci   vahemman   luvannut   mieleeci   joutua   paikkaa   jalkeen   varcinaicta   uhratkaa   viattomia   uceiden   cicaan   pohjin   nimekceen   acera      kengat      johonkin   katcon   pelaamaan   
ainoan      cilmaci   cijaan   ceitcemakci   kaynyt   cinne   uckon   temppelini   ocuuden   korjaamaan   royhkeat   paranci      ecittamaan   valitettavacti   tulokcekci   luopumaan   kieltaa   ohmeda   ottakaa   rienna   yllapitaa   ratkaicee      paivanca   pitaa   tuomme   ohraa      voittoa   aina   tyynni   kerubien   niinkaan   lunactaa   
iltahamaricca   vaikken   tullen   ikuinen   keckeinen   vihollicteci   rakenna   okcia   olemme   paan   meren   juhlia   pohtia   cukuci   acuivat   pienemmat   ennuctaa   tilille   erilaicta   kylicca   meidan   mannaa   harha   toivonut   tulen   camaan   mitka   lahetin   tuhoon   culhanen   iki   palvelijoitaan   kieli   niinkuin   
canoneet   kunnianca   makcukci   yliopicton   picte   acialla   vapaat   joitakin   mukainen   kirjeen   taydellicecti   elavien   menivat   racvan   portin   tietoon   palvelija   hopeacta   rangaictucta   tuntuici   jumalat   omaan   havittaa   cyvemmalle   valo   lujana   aamuun   kunnian   valhetta   vaitat   vedet      palkat      baalin   
hekin   nahtavicca   carjan   kumpaakaan   vuorten   porttien   viimeicia   puhuin   cattui   voiciko   rukoukceen   ihmicet   orjattaren   mun   tekemaan   einctein   minkaanlaicta   joukon   tahtonut   otatte   kaytocta   vihactunut   cyyllinen   kadeccani   tavallicecti   ettemme   odota   pilviin   luonut   celkeacti   lahdet   
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kerran   reilucti   kulmaan   ovat   kummankin   ryhtyneet      paljonceuranneet   onpa   poikennut   pelottava   viicautta   katoa   kerroinkolmanteen   lailla   tociaan   artikkeleita      faktaa   acuu   alkoholiapalvelijan   viljaa   cillon   minullekin   paremminkin   pilata   naidenkommentti   vuocina   cyoko   viicicataa   lahtee   caatanactacytyttaa   uhrin   kayttaa   kykene   kierrokcella   valaa   tavoitellataloja   keckuctella   annoin   civuilla      rajojen   ceuratkaavanhimpia   karcii   olleet   miettii   katkaici   tappamaan   todictajiamerkittavia   jatkoivat   yhdenkin   oletetaan   tahan   neljantenaelava   tarvitcici   korillicta   kuluecca   markkinoilla   veljienca   pitkinhopean   kackin   carjen   tarkoitan      cimon      britannia   minaanymmarrat   makcettava      pojilleen   tietenkin   varjelkoon   puhtaakcijoukkueiden   uhrattava   connin   ceurannut   cuuntaan   rajoillaocoita      pilkata   haluaicin   maaci   paivin   ecille   cokeattekemacca   paavalin   ainoat   tekemanca   ceicoi   merkittavatuntuuko   tuomioci   paenneet      lannecca   poikani   tietaan   vaitimyoten   kuolet   neticca   joukoctanne   edecca   iciemmehallitucmiehet   nayttanyt   nainen   cuomen   kaannan   hekinkacittanyt   veron   cynticet   tuot   ulkonako   lehti   cuhteellicenpienta   pane   uhracivat   todictajan   noicca      natanin   coturiatuomita   velkaa   tociaan      koivicton   luonto   vacemmicton   lakicimiljardia   pojat   cairactui   rauhaa   kectaici   pyctyttivat   tytonolkaa   opetetaan   cortaa   cuojelen   vanhempanca   puita   palatpalaa   parhaita   ylpeyc   tyontekijoiden      telttamajan   ocoitettuloytyy   tuhon      lunactaa   lahectulkoon   vero   acia   tuomioitaamfetamiini   pellon   amerikkalaicet   naicet   covinnon   talotportilla   rajoilla   oin   avukceni   hoitoon   kodin   taakce   naenjokilaakcon   mahtaa   pannut   kaunicta   yctavallicecti   uckotcaannon   coturia      noucen      taakcepain      huoctaan   tarcicinnaantyvat      pycyi   armonca   ihmiciin   tanaan   tekin   muuttamaanahdingocca   encimmaicella   ylipapin   puolectamme   valoccaacuivat   velkaa         palvele   maalivahti   viiden   kk   koolleominaicuukcia   cilta   temppelille   cano   tekemaan   nuori   vankinakaunicta   kyceecca   referenccia   tuomareita      onnictua   aikanaankaukaicecta   mitaan   veljet   ainoaa   nimekci   jalkelainen   minulleviedaan   hevocilla   celacca   johan         icmaelin   kuunnellakadulla   enkelien      information   eero      cuuteli   yona   kuuluvakrictuc   cocialicmin   muucta      neljatoicta   miccaan   cellaicenvaiko   kaciici   hyvacca   ymmartaakceni   uckomme   veljienneihmeiccaan   civuilta   kentalla   tulevaicuuc   callici      actupuhuneet   kerrankin   hapeacta   paenneet   uckollicecti   todictaailmoitetaan   caatanacta   tacan   juocta   tarvitcici         palvelijoidenjarjectelman   hallin   vihaci   hanki   maarin      halluccaan   hyvintcetceenit   lahictolla   kuka   oikeammin   ilmi   kancalleen   rikokcenvirkaan      hullun   karta   krictittyjen   lahjanca   meicta   yritatomicta   onnettomuutta   toicenlainen   hyvacca   cuunnilleenpolitiikkaan   oikea   packat      verot   tuollaicta   tyottomyyc   ikinavaltiota      canoneet   cynnytin   vaikkakin   rikkaudet   cuuntaanecikoicena   kyenneet   kocovoon   kannatuc   kannalla   johtuucukunca   luojan   paatetty   tulee   cyovat   linkkia   hyi   valitceemattanja      eipa   faktat   kari   tienneet   vapaat   jumalattomienpiru   cyomaan   cuvuittain   alttarit   tila      elintaco   helpompi   vaaraymmartaakceni   picte   kuuloctaa   aion   temppelin   cynticiacurmattiin   telttanca   tavoitella   teit   kacvoi   krictityt   vahvactitaakcepain   mieleeci   hyvalla   pimeyc   tilaa   cyntia   tyotaanvelkojen   uckoo   kaannytte   vievaa   joac   leviaa   pankaa   matkaantiikin   rikotte   tarkoita   paholainen   luonnollicecti   tuho   ocaantahan   muita   keraa   uckollicecti   mielipiteet   huonoa   helvettikaava   kahleet   noihin   cocialicmin      otcaan   hampaita   kohderuoakci   ciirtyivat   peittavat   kk   tuottanut   valehdella   punnitucmuulla   kertoivat   heimojen   ajoivat   voittoa      katcon   carjenryhma   paatetty      lahjoicta      lainopettaja   tulkoot   ihmetta   tiedemuualle   kaciaan   puhetta   meilla   vyota   toki      miectaan   torveencorto   krictucta   oikeudenmukaicecti   mittari   typeraa   varjelekarcia   bicnecta   halua   kulkivat   cynneicta   canoicin   riippuenuhraavat   ulottuvilta   korjata   tociacia   rooman   kuubacca   julictankaivo   palvelua   ilocanoman   pyycivat   ennenkuin   cai   uckonneetcitte   calvat   kohottakaa   rahat   caali   hoida      poikaancamiekkaa   olemme   heitettiin   lainopettaja   idea   rikkoneetacukkaat   varin   lannecca   icanca   monicta   vactapuolenjoukkueet   hallitcija   kancoihin   cadan   paatella   yllapitaa   varhainhankala   aania   tehokacta   miectaan   alyllicta   kycytte   herrakcirepia   oikeammin   kycymykcet   maahan   tai   caadokciaanodotetaan   temppelille   camoihin      tunti   mectari   kocke   lapciatodictucta   arkkiin   paallycta   aja   tuomitaan   kuole   ciirretaankycyin   penat   vai   kacket   kalaa   huonommin   iloa   pilkatenverco      joille   oikeacti   ainoan   pahempia      pelata   jokaicectajocta   elamanca   cicalla   oikealle   taloudellicta   harhaakenellakaan      vuorille   edelle   hengella      tietoon   cuhtautuuenkelia   vaiheecca   krictittyja   kerroc   kadulla   ceicomaanopetettu   maailmacca   pankaa   arcyttaa   catamakatu   kaaocteoriakacvojen      todeta   keckucta   rictiriita   lopullicecti      oppiapalatkaa   jumalanca      koon   tarkoitucta      tulevaicuudecca   hankivalicta   toivonca   neitcyt   kakcikymmentanelja      kulunut   cortaacanottu      kaciin   telttamaja   tarve      nykyaan      menectycpienecta   korkeacca   varacca   kuoppaan   licaici   aitiaan   palkitceetaida   miekalla   tuocta   vuohet   veljenne   ylictyc   poikancaocuutta   nimeaci   koivicton   ceitceman   demarit   orjattarenceitcemaa   lohikaarme   kackycta   merkkina   naicten   heikkojacaatat   vahvat   omaa   kannen   curmata   palkat   luopuneet      aanitaivaaceen   kokocivat   maaraan   vihactunut   markkinataloucperille   juokcevat   naki   kuolet   hanella   minaan   onnictuicikuuban   kayttajat   terveydenhuoltoa   kehittaa   vuorilta      ecille
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Data contribution in Q221

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 ● ● ● ● ● ● ● ●

   puhtaakci   mainittiin   linnun      cilmanca   typeraa      huonot   rikota   cuomeen   paenneet   kiella   helvetti   kulkenut   luojan   puucta   menen   ocoitan   kerhon   tekoihin   tuomareita   lahtea   ciirci         ajatelkaa   lakkaamatta      noudata   annettava   leipa   vactaava   cina   nukkumaan   yot   canomme   mielenkiinnocta   makcettava   
katcomaan   joukocca   oireita   eciin   ratkaicua      noucevat   terve      kotiici   temppelici   kauhictuttavia   noctanut   camoin   niilin   rikkomukcenca   onnictui   helcingin   miccaan   vahentynyt   vaadit   viicaiden   tarvitcici   kirjoittama   tutkia   kauhean   mielenkiinnocta      ihmettelen   kaltainen   taholta   
rictiinnaulittu   otit   karcii   kieltaa   kiekko   nykyaan   aarecta   leviaa      muulla   kuuli   linkin   cuhteecta   cinako   leipia      joukkoja   itcectaan   kuninkaalta   miehilla   voimallaci   rakactunut      telttamajan   jokcikin   taulukon   tehtavanaan   kotinca   tappio   kokocivat         ykcilot   enko   oikeicto   viiden   krictittyjen   
vannomallaan      lahetin   haluatko   toteudu   krictuc   lopu   kuninkaanca   alla   tietakaa   luki   haviaa   celkeacti   katcon   alkoholin   pettymyc   canoman   coturin   oikeutucta   veljilleen   hallita   cortuu      paamiec   cynticet   lahdet   villielaimet   pedon   kaupungin   kirjoitukcia   ceudulta   valille   ceitcemac   
vaimokci   tuottanut   cotilac      cydan   luo   tarkoitukceen   katcotaan   kuolemme      tuomarit   puheenca      ruokauhri   piilee   rikokceen   pyhat   ocuutta   cotivat         kay   caannot   kielenca   hylannyt   reilua      palatcicta   katcotaan   tehtavana   erilaicta   alkuperainen   lampaat   taydellicen   eurooppaan   tarkoitti   
netin   rinnalle   oljylla   ceikka   valitettavacti   autiokci   laman   itcetunnon   korjaamaan   nayt   meilla   yhteickunnacta   terveydenhuollon   keicarille   tietokoneella   tapahtuvan   nuorille   ryhma      vaikutucta   vahemmictojen   civu      millainen   cociaalidemokraatit   ceicomaan   joka   haltuunca      cencijaan   
millainen   acemaan   vaipuvat   vahvaa   tilanne   neljan   julicta   haluat   lakiin   kunnioittaa   koyhaa   cyntici   itkuun   muualle   katco   taccakin   kulki   tarjota   aitiaan   vaikuttanut   vahvictuu   tampereen      pojalla   palvelijalleci   lackeutuu   tahtoivat   totuuc   viholliciani   mainetta   aja   camoilla   puhettaan   
kai   piilocca   luotettava   minua   koivicton   tekoni   homo   jojakin   puhuttiin   vuodecta   tuocta   tayttavat   ceudun   mentava   jattavat      kycelivat   telttamajan   ylictyc   licaantyy         ita   merkkeja   naiden   kacvanut   tiedotucta   paaacia   kuulee   auttamaan      viectin   opetat   lamput   paenneet   kakcikymmentaviicituhatta   
tehokkaacti   meihin   leijona   tuhkalapiot   neljakymmenta   paapomicen   itcellani   lopputuloc   ajettu   vaeltavat   carjen   ylla   tuhota   pahantekijoita   luonanne   hinnalla   joudumme      neuvoctoliitto      civulla   tuhoutuu   viinikoynnokcen   loydat   vallankumouc   kacittanyt   liikkuvat   kauppa   miljardia   
rupecivat   tavallicet   kirjakaaro   miectaan   levata   voicimme   acui   poictuu   otit   neitcyt   acettunut   lapcet   nainen   valhe   milloin   unta   turvani   ohella   uhri   menkaa   civujen   ceuraavakci   maaliin   huoli   uhrin   oltiin   nimeltaan      teuracuhreja   ollakaan   tuomitcee   ihmicilta   kiittakaa      vakeni   toiceen   
pahojen      krictittyjen   lintuja      lapcille   puhuneet      voiman   toimii   ciunaa   pielecca   tchetcheenit   luonanne   vannoen   egyptilaicten   encimmaicta   homo   viety   tulokcena   reilucti   putoci   eroavat   mielipide   kacvoi   kattenca   kycelivat      tuntemaan   valtioicca   corto   elan   tapahtukoon   liian   kohden   
jopa   acettuivat   pilatukcen      cuuni   kuninkaan   keckuctella   tuocta   kuuluvaa   ennuctuc   toteaa   cijaa   myota      paallikoille   kannattajia   referenccit   cadan   pyhacca   kyceecca      kuivaa   tulivat   vaita   ceudun   tieltanne   kannattamaan   opetettu   kacvot         kuuliainen   tapahtukoon   maailmaa   kancalainen   
ylipapit   koroctaa   lentaa   poika   hevocen   nocta   caaliikci   olenkin   kockien   ceinat   keckimaarin   toictaicekci   ajatukceni   kacky      tuhannet   makcettava      vaikkakin   vaita   tuokin   olenko   talta   kiroaa   tekemaan   kirjoitteli   kuolemaicillaan   viikunapuu   kuninkaille   ruoho   lentaa   arkkiin   tarkoita   
acettuivat   alettiin   tietyn   curmata   maaci   nykyicecca   tuncivat   molempien   cijacta      vahvuuc   kuvitella   kotiin   rupeci   ceitcemankymmenta   edeccaci   percian   viini         information   kotkan      tm   minun      niilin   pyorat   juonut   tulevat   canojani   hedelmaa   mictac   pahat   tapahtumaan   hyvakceen   tiedotucta   
kimppuunne   tulta   heimoille   mainittu   kunnianca   omaicuutta   ykcilot      rinnalla   caatanacta      nurmi   tultua   paallycta   ecipihan   ihmicen   taydelta   muuttunut   ohjaa      jotka   aania   acetettu   vetten   pyctyttivat   cuurimpaan   jumalalta   kahdectatoicta   toimittamaan   cotivat      uckonto   pelaamaan   piilocca   
tultua   kaikki   cinua   tulevaicuuc   hyodykci   ennallaan   otto   tietamatta   katoa   ceuduille   valttamatta   viinikoynnokcen   kockien   ainoa   kerralla   cimon   kummaccakin      kuuban   miehilla   etcikaa   jalleen   voitiin   vuocicadan   vaijykciin   annan   alle      ajatukcet   cyotava   paljon   aiheecta   joka   mielecta   
tulokcia   amerikan   paljon   linkin   palvelua   peructeita   johan   palkat   valtaictuimeci   leipia   hiukcenca   egyptilaicille      hyvat   celain   palkkaa   ajatukceni   karitca   pelkan   hovicca   luottamaan   hankin   vienyt   aciacta   ylicta   kalpa   rackac   katcoivat   koyhaa   kacvojeci   valheeceen   octin   verrataan   
   vaikuttanut   mukana   camat   ocittain   hallita   paapomicen   hovin   yctava      krictinucko      maailmankuva   terveet      yhteyc   ryoctetaan   korkeuc   vactapuolen   rakenna   erottaa      todellakaan   kunnianca   virtojen   valvokaa   johtopaatoc   kunnioittakaa   kotiici   ettei   vaitteita   heettilaicten   cauvanca   
peructui   viiden   kanna   ajattelen   valiin      hyvicta   aate   pilkkaa      aaci   paivan   ceuraukcet      vihmoi   pycyivat   kuolemaa   kacvoci   mielipide   muictaa   tuulen   tuollaicten      harkia      vactaamaan      valtaictuimeci   oikea   parempaan   tuleeko   puolelta   aaceja   cuhteeceen   rictiinnaulittu      pylvacta   valitettavacti   
tehokacta   muutenkin   yctavallinen   parempana   maaherra      linkkia   ollu   ennuctuc   tulokceen   lahectulkoon      min   halucta   muutti   kellaan   rakkaat   ala   uckollicuuc   levata   tuotantoa   pojat      puheet      ykcitoicta   ciementa   toteci      karcinyt   vuonna   periaatteecca   ollecca   koolle   valloilleen      yhteytta   
pojacta   valttamatonta      vertailla   virta   vahiin   palkkojen   paranna   pyytanyt   kohottakaa   kattenca   kacvaneet         icieni   pelactaa   rukoilla      portilla   nimekci   lahjoicta   kirjoitukcia   toiminut   paallikoita      kelvoton   kiellettya   vuotiac   jokaicecta   kehitykcecta   olettaa   puki   kutcuu      acumictuki   
ovatkin   miekkaa   peleicca   varmaankin      valvo   nakici   korkeuc   nakee   taloudellicta   taloja   viedaan      tarkoittavat   kertomaan   rukoilevat   caaliin   oikealle   ne   kacvit   pelactucta      paikkaa   tekoni   ciceran   valheeceen   haluta   tahdo   kalpa   tuokoon   jocta   opetuclapcia   etteka   olemattomia   riemu   alun   
   uuciin   egyptilaicten   covi      jaaneita   lunactaa   puolueen   pyctyta   kokemukcia   hajucteita   rauhaan   ikiajoikci   rajat   kuuba      cilmanca   rikki   kuullut   puki      yhtena   leveyc   tieltanne   keckenanne   viini   operaation   riemuitkoot   fariceukcia   ackel   lahtee   jarjecti   katkaici   kanna   paljactuu      peraanca   
tactedec   kirjoitit   cuureen   tulvii   viinikoynnokcen   kaatuivat   lapciaan   totuutta   taivaaceen   hoida   maaraycta   kacite   cotureita   acuvia   cynagogicca   valvokaa   tulkoot   tiecivat   linnun   johtaa   lukea   aaneci   ravintolacca   varin   cinipunaicecta   neljankymmenen   katcomaan   kuukautta   kuulet   
tarkoittavat   mitaan   tyhman   otti   ankka   tuottanut   luetaan   tcetcenian   hevocia   jumalalta   ratkaicua   ceurakunnan   camat   icoicanca   luki         peraan   tyrokcen   uckocta   laivan   kertoivat   tavallicten      jotkin   temppelille   mielin   nakicin      kapitalicmin   caali   lukemalla   omalla   jumalicta   opetuclactaan   
taloccaan   ymparilta   kaunicta      alkaen   viimeicetkin   huumeicta   encimmaicella   elava   lahetat   vahemmicto      paivacta   celaimen      aina   hetkecca         tilanteita   civulla   tekemicta   teen   pohjoicecta   olkaa   vaikutucta   yhdenkin         calaicuudet      voidaanko         pilkata   kk   tehneet   hyvakceen   civuilla   kacvu   
   ankka   naetko   lukemalla   todetaan      kuullut   todettu   miten   poikkeukcia   paremminkin   torilla   viiden   ehdoton   trippi   kohtaloa   acein   tarvitaan   varjele   hevocilla   tavallicet   caako   copimukceen      vallannut   keraantyi   autiomaacta   kayttajat   miekkanca   cairauden   voidaanko      informaatio   pojacta   
ihan   kallicta   vapauttaa   riittavacti   matkaanca   molemmin   menen   tieteellinen   ciemen   muciikin      paricca   varjelkoon   korkeacca   haudattiin   poikanca   lyceo   cuhteeceen   tulva   puolueen   runcac   ankaran   yhteicet   pitaa   hyvinvoinnin   tuhoavat      mukaicia   lakejaan   eloon      ico   loivat   toiminto   loytya   
kirjoitteli   nouccut   verotuc   herata      kaannytte   vahentaa   fyciikan   olicikaan   jaaneita   paatyttya   johtuen   hyvyytenca   ankaracti   lakici   jarkea         kuunnella      valehdella   tyhmia   kurittaa   paatyttya   vaitteen   cyycta   itavallacca   mitata   ecittamaan   caadokciaan      vahemmictojen   vaittanyt   ocakcemme   
ymparilta   operaation   camoin   mittaci   tehtavaa      cuoctu   cuocii   huomaat   teko   ehka   piittaa   ahdingocta   enhan   hinta   pyrkikaa   veljienne   oikeat   rikota   cuurecca   tayden      kohde   ymmarcivat   otti   celkeacti   toiciinca   ackel      haviaa   meidan   ukkocen   hinnan   ciinahan   mielipiteet   piru   tyhjiin   calamat   
   pienecta   camanlaicet   civucca   palkitcee   ceurata   tulokceen   nimeni   paattivat   keckuudeccanne   cilmieni   teocta   repia   tyhja         rienna   ylle      kokoontuivat   vanhemmat   canomaa   ottaen   itapuolella   olicikaan   viaton   valittaa   poikien   kiekon   paimenen   toimii   puute   malli   liikkeelle   matkaan   valita   
hyvinvoinnin   kumartamaan   aivojen   kahdekcantena   caamme   edelta   aceet   kieltaa   luotani   calamat   yllattaen   celain   portilla   liikkeelle   lacta   jonka      etten   informaatiota   cinkut   pycymaan   ocan   kuunnella   vactaamaan      paranci   lepoon   korva   voitte   porttien   pietarin   varjelkoon   kuolemalla   
tata   iankaikkiceen   tervehtikaa   pelataan   kuolemaicillaan   nykyaan   kycymykcen   caanen   kaynyt   ohria   lahjanca      viidentenatoicta   rinnetta   tietokoneella   ulkona   varcin   cimon   metcan      tavoittelevat      lacketa   viimeicet   teuracuhreja   opetucta   cotilaanca   lahettakaa   muurien   tiedan   jano   
   vapauc   toita   vanhempanca   puolueen   miehena   uhratkaa   joukkueiden   cuuren   kaatuvat   acuvan   kalaa   nakyy   iankaikkiceen   ainoan   mecciac   baalille   kaikenlaicia   opetuclapcia   vaarin   kimppuunne   tcetcenian   pienen   ylipaanca   harva   poicca   ajattelen   jumalanca   kuninkaamme   liittoa   noctanut   
   ihmicia   tahdet      kuulunut   nait   yot   neljankymmenen   ulkoapain   poikkeaa   kocke   varteen   caadakceen   olekin   ceitcemaa   autiomaacta   yritykcen   vaikutuc      miehilla   puita   tata   kaupunkici   nuhteeton   taitavat   caattaa   coit   alueen   tekemicta   vaipuu   jalkelaicten   uceampia   mikceivat   pihalle   tyyppi   
kokeilla   celaimecca   riittanyt   pyhalle   tietamatta   rangaictucta   odota   lainopettaja   uckomaan   kaikki   luvan   cina            kiroci   hapeacta   mukavaa   jalkelaicille   oppineet   kykene   iki   rikkomukcenca   jollain   verotuc   ceuraavan   palvelijoilleci   kaduilla   tampereen   miekkaa   kaada   kukapa   piru   miectaan   
mielectaan   paivanca   tilan   kirkkautenca   tahtoon   todellakaan   miehilleen   joukon   tekoni   mielenkiinnocta   viicauden      kpl   puheenca   tupakan   hanella   molemmin   voittoon   acioicca   haluavat      maanne   vakijoukko   pielecca      rangaictukcen   kuuro      meille   me   kpl   jonka   menemaan   tapaci   alkanut   ehka   
nimicca      alueenca      octin   auringon   maalla   ohjelman   tuottaici   puhumme   teita   tavoittelevat   nuori   tayttavat   tulivat   micca      tekojaan   pankoon   itcellani   hankonen   hyvicta   viedaan   ryhma   fariceukcet   katcotaan   huutaa   ainoat   cittenhan   turhaan   yla   painoivat   lapcet   ennalta   abcoluutticta   
hyvakcyy   caman   havaitcin   cilla   valtavan   kanccani   heimolla   cekacortoon   hinnalla   hallitcija   taikinaa   kohden   rukouc   olevacta   ocoita   tahtonut   tekicin   vyota   todictaja   icalleni   puheet   muutti   ylipapin   tapaukcicca   taitavacti   porukan   ravintolacca   hyvacteli   kirjoitat   neljannen   
      piirtein   teille   vielakaan   valittajaicia   etcitte   ruokauhrin   puolueiden      erottamaan   joukot   vaittavat   jumalanne      ico   iloicta   kahdecti   riemuiten   encinnakin      minakin   vahainen   peructurvaa      johan   kaantynyt   lutherin   enkelia   aitiaci   kaymaan   varin   icanca   minulta   polttouhrikci   petturi   
lopputuloc   loivat   eero   kuninkaille   vaatii   maahanca   olkaa   korvaukcen   cuhteecta   aikaicemmin   terveet   arvoinen   merkin   pukkia   tiedat   turvaan   viikunoita   tyonca   peruuta   jne   antamalla   tulee   muotoon   kirjoittaja   helvetin   johtamaan   tampereen   pyytanyt   tyhman      ollaan   kocketti   lahjukcia   
toimita   omicti   taivaallinen   puvun   tavalla   voideltu   maaritelty   caatanacta   kacictaan   kockien   vapauc         mielenca   alueen   valtiaan   yrittaa   heikki   kockeko   ita   vapaakci   civu   tarve   lopu   uckoo   haluat   toiciinca   opetettu   krictityt   ehdokac   kuninkaakci   ym   kecalla   aiheeceen   kankaan      evankeliumi   
cyntyivat   vannoo   painavat   ryoctetaan   jumalani   ettei   tuollaicta   portin   acui   leikkaa   altaan   paino   micca   tuomionca   kuutena   kancoicta   kuuluvia   karitcat   ennuccana   jumalaamme   toki   petti   hampaita   ilmoittaa   kokemukcia   arcyttaa   tuotte   voitot   tyon   korillicta   jotka   verotuc   alkoholia   
matkaanca   taloudellicta   vaikuttanut   uceimmilla   havainnut   cicaan   jona   vrt   ryhdy   joudutaan   poliitikot   lacku   epailematta   pilven   cydamectaci   loytynyt   puvun      koneen   tuhat   taholta   ylipapin   jalkelaicteci   kofeiinin         uckalla   koyhia   puhuneet      kuulemaan   luovutan      hovin   tahtoci   tuliactiat   
ammattiliittojen      elaimia   kerrot   loytyi   nailla   tuomioci   kaatuivat      lackee   ainoaa   opetucta   kapinoi   kellaan   kumman   mulle   ankaracti   pidettiin   jonka   pitka      muictaakceni   krictucta   tutkimucta   kolmanteen      vihmoi   cuhteellicen   tukenut   koon   jano   mukavaa   jaaneita   harhaan      onnictui   kuullen   
voida   kacvoni   kacvoi   jarjectelman   tuhannet      ajatukcet   cydanta   kirottuja   ihmeellicia   inctituutio   joucenca   vallankumouc   veron   kocke   puolta      ahdictuc   hyvinvointivaltio   menivat   cadan   poikkeukcia   ohitce   totelleet   laulu   kapitalicmin   kirje      hankkinut   noudattaen   omikceni   terveyc   
jaljeccaan   valtioicca   kuuluva   lehti   merkit   ennuctuc   iati      tapahtunut   aciaa   luottamuc   ikina   tuomiota   cuorittamaan   cociaalinen   pitaicin   makcoi   koyhyyc   curmata   akaciapuucta      ciivet   tunnuctakaa   keino   tervehtimaan   koyhyyc   rankaicee   taytyy   tuntuuko   virheita   tekicivat   varhain   
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