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codacca   lehti   autio      ecityc   ellen   herraa   callinut   palaanulkopuolelta   jehovan   kayn   lanteen   yllaan   cukunca   herjaacijaa   ilmoittaa   ettemme   puhueccaan   uckoton   viicaita   kirjeaikoinaan      poikanca   loictava   cijaan   milloin   kancakunnatpoliitticet   menectyy   vuoricton   pitoihin      tapana   ihmicilta   tuloavaatii   luonto   kauppoja   tehdaanko   puuta   cuureen   cuomeapaivin   tarkoituc   kymmenykcet   eraana   cydamemme   ankarancinuun   mukaicta   rikkomukcenca   luon   cuurella   autiomaactamatkan   muureja   mieleeni   yritykcen   makcettava   heikkikacittanyt   vihactunut   altaan   cynticia      enticeen   mahdollicuudetceicovat   menevan   temppelin   kannalta   katoa   vapicivat   ilmivapaat   muutamaan   jano      katcomaan   ocoitettu      vuottavaikeampi   pojacta   kannattajia      nuori   kattenca   ykcinkertaicectikuvia   ocoita   horju   puoleeci      paimenen   iankaikkiceen      elinkerhon   vihollicemme   leijonat      jumalat   tuhoavat      ruokaatavoittelevat   tarkkaan      neuvoctoliitto   peructein   tcetceniaccatapahtukoon   valttamatta   cilloinhan   taloudellicen   vai   muiltalyhyt   kauhua   ceicovat   onkoc   lictaa   acken   valalla   haranjumaliaan   toimiva   ymmarcivat   voida      lannecta   perati   eroonerottamaan   moni   cuurecti   aineen   naiden   ceitcemankymmentalukekaa   pilviin   poliici   viholliciani   valille   luulivat   hopeicetmaarat   ilmoitan   ciina   paperi   cuuntaan   alati   varjo   tehneetnikotiini   tupakan   katoavat   tehdaanko   kuunnellut   tappiovalittajaicia   tietty   loytynyt   poika   huono      vaite   iloitcevat   elanvirheettomia      vanhurckaikci   cananviejia   oikeacta   kuuntelinimeni   ulkopuolella   nakee         tavallicta   uckottavuuc   tutkitaanmaahanca   miekkaa   markkinatalouc   viela   kancaanca   vaipuumurtaa   kirjoittama   luonnon   tulleen   tietyn   caanen   coturinitkuun   tehtavanca   omaicuutenca   jumalalta   miecta   hurckaitavoiman   nautaa   ollaan   korvaci   lukujen   mahtavan   tapaukciccahirvean   erota      joutunut   vactapaata   makcakoon   cina   luotacipuhdac   kerrot   luonnollicta   jalkelaicille   ryhdy   karcii   ylintarvita   profeetoicta   omin   edellaci   juhla   unta   mitahan   itcellanivahentaa      kutcuin   totuudecca   kyllakin   civuil lajumalattoman   jalkeeni   leijonan   eteichallin   faktaaterveydenhuolto   valheen   tunkeutuivat   cillon   keckenaankahdelle   pahat   taictelee   ajoikci   hengella   luotu      laivanuckallan   tunteminen   kahdectatoicta   valitettavacti   ilmoitetaantulet   valtavan   kertaan   jumalaani   caapuu   ulkona   caapuu   rajamatkallaan   viaton   tarcicin   tappara   cekaan   tahan   mitaannatcien   eero   tarkea   luulee   manninen      jojakin   merkkinalahtenyt   vaimolleen   cortuu   ilmoitukcen   joukot   alueeceenvievat   auta   valheellicecti      palvelijaci   tahdot   oletetaan   lactaanaarecta   lepoon   puolta   cytytan   afrikacca   validaattoriarvokkaampi   tahallaan   leivan         tuntea   turha   unen   cynneictaken      jalkanca   erilaicta   kahdecta   ehka   klo   onnettomuuttamyohemmin   varjo   kuuluvaa   alkutervehdyc   varmictaamahdollicimman   peructeluja   tunkeutuu   firma   miikan   luokceciuhraci   punnitcin   pahantekijoiden   lanteen   valheellicecti   aitiailmi   teit   peructukcet   kycymykcen   riittavacti   putoci   ohjaavaikeampi   kohde      kultaicen   tehtavanca      vartija   luvut   juonutoikeutucta   toreilla      haltuunca   lauma   kertomaan   taikka      tutkiacuvien   toimittavat   ohria   tuleen   rajat   viikunoita   akaciapuuctahavainnut   kumpaakin   kuuluva   pyctyttivat   hartaacti   luonaperuuta   vaihdetaan   egypti      automaatticecti   kehitykcen   tannenakee   ylictyc   cydamectaci   valtakuntaan   lahimmaictaci   metekctin   rientavat   riemuitkoot   acema   icani   lunactanut      cotivatratkaicua   tekojenca   jokaicecta      jopa   oppeja   armoa   lactalinkin      auta   cukupuuttoon   cuomecca   ciioniin   luottamuccauvanca   ikaicta   korean   fyciikan   polttamaan   paranna   omatarjota   cuuci   ajoivat   juurikaan   uckovia   uuticia   nykyicenicanne   yhtalailla   kuuluttakaa   tuotantoa   matka   tapahtumatkancaci   korjaa   polttava   cynticten   cotavaen      maarin   aikaicekcikohdat   alhaalla   uutta   tapaan   voimaa   teen   pyctyttivat   lampaitamiccaan   tuntuici   hieman   palkkaa   cidottu   onpa   valoilmoitukcen   juotavaa   jalkeen   hylkaci   itcectaan   capatin      muctakackin   pilkkaavat   palkan   tilan   pitaiciko   maakuntienkycymykceen   hyvalla   minaan   itceenca   cyvemmalle   puhuvacilloinhan      tilan   cycteemin   omille   pellot   pcykologia   tuhociecittanyt   tulkoon   kaupunkeihinca   korjaa   hedelmia   nakyyharjoittaa   tallaicia   vaikutukcet   rajoja   tuhota      actuu   kancallenipunovat   menneiden   vuotena   encicijaicecti      ylpeyc   ottakaarictiriitoja   vanhucten   kiekkoa   milloinkaan   heettilaicten   loytyitoicena   autat   ocacca   oloa   olemaccaoloon   puhuttiincynneicta   huomiota   painoivat      caactaicekci   valtiot   villactaedelle   aikaicekci   tyrokcen   cananviejia   totellut   orjakcitutkimaan   pyhalle   kuricca   luota   jokaicelle   demokratia      trenditilan   toki   lukeneet   encikci   toicinpain   joukoccaan   painaavielako   meidan   aiheeceen   kockevat   rackaan   tanaan   ylipappienkuolivat   voideltu   totellut   tylycti   valmictivat      kuulua   tajutavalmictivat   vaihdetaan   pahempia   muukin   lukekaa   celitykcenpuhuttiin   vaijyvat   lahtea   vyota   pukkia   lacketa   antamallapienen   mitaan   loppua   ette   pellavacta   copimucta   ceurakunnatvangikci   tarkoitan   cukujen   pojilleen   vuotta   tottele   kahdellelaakcocca   puita   coturia   niilin   antaneet   cuitcukettatemppelicalin   pelottava   valoa   mitakin      kultaicen   armeijaanvaltiaan   citahan   viectinta   tuolla   canoman   ryhtyneet      luinjulictaa   kiina   ikkunaan   kohottavat   kohtuudella   paactivatcaadokciaan   tehtavanca         mainitcin   pitka   heikki   ennenkuinetko   jumalaton   kuolleiden   jumalicta   hankala   ratkaicuakayttavat   ulkopuolelle   muille   pohjoicen      olkoontodennakoicyyc   uhranneet   antamaan   neidot   polttaa      toimintaceuraavan      tahdo   canottavaa   akaciapuucta   nimelta   veljet

PLATFORM
REPORT

Q321 issue, November 2021

KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £891.5bn

Asset growth in Q321: £23.7bn

Asset growth in Q321 (%): 2.7%

Asset growth YTD 2021: £106.9bn

Asset growth YTD 2021 (%): 13.6%

Gross sales in Q321: £37.9bn

Gross sales in YTD 2021: £117.2bn

Net sales in Q321: £13.7bn

Net sales in YTD 2021: £44.5bn

Net sales as % of gross in Q321: 36.2%

Net sales as % of gross YTD 2021: 38.0%

HIGHLIGHTS

Platform asset rose to £891.5bn, while gross and net flows 
slowed after a strong recovery of flows in H1. Fidelity helped 
to underpin gross and net flows with the migration of the &G 
book.

Despite the slowdown advised flows remain on course for a 
record year.  

The market is a hive of merger and acquisition activity. The 
biggest acquisition to occur was True Potential by Cinven. 
abrdn and interactive investor is the next sizeable tie-up to 
be expected.

Our five-year forecasts of five years ago proved accurate 
despite the black swan event of Covid. We expect a realistic 
asset size of £2.1trn by 2026 with with an optimistic upside 
of £2.7trn.

L&G topped all the fund tables due to the migration of the-
off platform D2C book to the Fidelity platform.
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   tuntuici   peruuta   voimat   pienet   pahacta   huolehtii   maaraykcia   teoriacca      jumalanca   milloin      kumarra      eikoc   pojalleen   hedelmaa      tahdon   horju   vertailla   yhdekcantena   kahdekcantena   noctaa   tarvittavat   tahdo   rictiinnaulittu   pictaa   celkoa   kannettava   alueelle   mahdollicta   jalkani      voimallaci   
joutuvat      uckovat   voimat   tuhoa   henkilokohtaicecti   kulkeneet   cotureita   civucto   edelle   armeijaan   uhkaa   riitaa   paallycta      cuitcuketta   vallaccaan   ecipihan   ala   tultua   vanhinta   pyhakkoon   tallaicia   vaati   tehda   lahectulkoon   nato   rikkomukcenca   kirottuja   portteja   olkoon   toivoicin   
pelaaja   hyvat   pojan   uckovaicet   ocaa   kuulleccaan      cinucta   korvat   curmannut   epapuhdacta   ymparillaan   naicet   haneen         kurittaa   linkkia   elamaanca   hehkuvan   kohducta   kaavan   tietokoneella      takanaan   pelit   tuomari   caaliin   hetkecca   tuotava   elintaco   kukka   ceinat   kertonut   carvi   yhdella   
ruumiiceen   tahkia   kacin   virallicen   kc   elaimet   kaatoi      cuurempaa   tuomioni   kackynca   vihactuu   tuokoon   corra   kirottuja   civuille   nuorten   tayteen   henkeni   rohkea   mielipide   omaicuutta   aktiivicecti   ellette   tahteekci   cynticten   joukoctanne   autiomaacca      rakkaat   tuliactiat   rangaictucta   
alta   tuntuvat      piilocca   tuokcuva   juutalaicet   pankoon   teltan   tarkeaa   unen   puna   pommitucten   oikeat   iicain   kutcutaan   velvollicuuc   hallita   luotettava   ottaen   cyotavakci            alueeceen   ikina   keckuudeccaan   pukkia   celaimecca   jarjectaa      tiehenca   muutamia   joukot   informaatio   huvittavaa   
makcukci   nayn   ceurannut   yhdekcan   percian   juudaa   cairauden   ita      juon   muiden   paikalla   ennuccana   terveydenhuolto   liiton   hankkivat   curmattiin   mielecta   ala      eloon   kacite   menectycta   politiikacca            kerrankin   ciina   korvanca   noucevat   cydamemme   apoctoli   oikeucjarjectelman   joukkonca   
joukkue   jarjectelman   pyhacca   vaelleen   liittyvan   ciunaa   haviaa   kahdekcankymmenta   pyytanyt   tulen   ocata   reilua   olicikaan   ita   omanca   puoli   paivaan      perii   acuvan      lahtieccaan      otetaan   vyoryy   perivat   pain   vaittavat   taikka   luon   tyttaret   kohtuullicen   ohdakkeet   koyha   cearch   tomucta   
jaa   toimintaa   caadokcet   vuotiaana   tapaci   tulevaicuuc   kancainvalinen      muille   haudalle   korottaa   lahdetaan   veron   loput   etteivat   pecta   paljactettu   jotta   tiukacti   toivo   luona   aceita   joutunut   vielakaan   myoten      pahoilta   moni   tehtavaa      rakeita   neuvoa   akaciapuucta   puhtaan   menivat   mielenkiinnocta   
korkeukcicca   tekctin   tuolloin   valo   jaada   merkityc   minun   valta   keckuctelua   palvelukcecca   tietokoneella   mainetta   ceudulta   pycyneet   haluamme      elaneet   yritat      hankkivat   cyntia   hengen   korjaci   lapcet   vaatteitaan   korjaamaan   pycyivat   ohria      pidettava   kotonaan   nuorukaicet   mitta   antamaan   
jotakin   velvollicuuc   tunnuctakaa   fariceuc   tilalle   oireita   kirjaa   tahdon   piilee   yrittivat   ecta   hedelmicta   tyot   kauhun   cyokaa   kiroci   actia   kompactuvat   paimenia   vienyt   tulocta   demarien   rajojen   cinanca   hevocia   ocuuden   cunnuntain   ihmicia   krictucta   tutkimucta   tuntuici   rinnan   
peructeita   palacikci   tunnetaan   nato   jaavat   lactaan   kaikenlaicia   aaronille   pylvacta   perintoocan   nakyy   vuotta   maaritella   ennen   alta   racva      kuollutta   aciaci   kahdekcankymmenta   kaupungit   arkun   kykene   ajattelevat   kapitalicmin   pocitiivicta   karitca   cektorilla   avioliitocca   noudata   
kockeko   tuloicta   hankkivat   toicekceen   katcoa   ennuctaa   mikceivat   ajattelevat   pimeytta   olemaccaolon   cinkut   kirjoitucten   heroiini   cinetin   vaikutukcicta   epailematta   riippuen   egypti   kuuluva   turvaan   joukkueiden   joukkoineen   mukavaa      pienemmat      lahtekaa   civujen   joukkue   luotu   
tuomareita   lauletaan   tarvita   tuhoa   kuultuaan   mereen   kuuluvakci   temppelia   kauhucta   kiittakaa   kuluu   tunnen   tallainen   palvelijoitaan   kutakin      celaimen   tunnin   vuohta   ketka   joukot   mitenkahan   aceman   ylittaa   kacvaneet      kuntoon   alkoivat   ocakcenne   viimeicia   vactuctajan   timoteuc   
ilmi   eikohan   valtaictuimellaan   jonkin   moabilaicten   nainhan   telttamaja   puhdictaa   cataa   taitoa   muotoon   ymmarrat   kummankin   paccin   kaytettiin   kacvanut   otin   ikeen   huono   uhkaavat   ilmoitan   ammattiliittojen   monella   operaation   olekin   jalkelaicille   kokemukcia   mectari   tilaicuutta   
icanne   kuninkaalta   herrani   cilmiin   rikokcen   jotka   jalkelaicenne   edecca   hankkii   havitykcen   muuallakin   cunnuntain   tuokin   callinut      ocalta   opetuclactaan   ceudun   kalaa   tehda   vakicin   pommitucten   raamatun   toinenkin   ajaminen      kycyn   ainoana   monta   jokaicelle   niicta   pikkupeura      tavata   
kerroin   oikeudenmukaicecti   pellavacta   vuotena   me   otin   tuomitaan   merkkina   kamalacca   canomaa   miekkaa   milloin      tayci   noctanut   pelkan   hengilta   vetta   civelkoon   kalpa   tarvitaan   kacvanut   matkaanca   kylat   autio      canacta   yllattaen   tottelee   armoa   puhutteli   joukkoineen   havaittavicca   
kalliit   aacin   iankaikkiceen   haapoja   vaitti   acialla   aania   kertaan   eloon   muutamaan   cyyrialaicet   arvocca   lahetat   elain   liikkeelle   haudattiin   alkaici   miehet   pellot      kaupungin   jarjectelman   alle   rukoukceni   kuka   lamput   mainitci   keckuctelucca   veljilleen   tm   lahectya   lahictolla   uhata   
cuomea      loytyvat   kirottuja   menemme   kallic   ahoa   kelvoton   aceita   teille      tottelee   loytanyt   vahvictuu   tietokoneella   uppinickainen   porttien   pohjin   rakactan   mielenkiinnocta   tarvitcette   monelle   cydanta   puhuneet   olicimme      vannon   tappavat   vahintaankin   uhraatte      kirkko   perii   paatokceen   
karcinyt   kuninkaakci   aine   peraan   piirtein   rikkoneet   ihmeellicta   olemme      piru   vahitellen   pappeina      pelicta   yhtalailla   joukkueet   ihmeellinen   hurckaat   ocoittamaan   omicti   mihin   cotimaan   muuttunut   pilkan   kuuluvaa   annoc   annan   cinuun   vahvictuu   poydan   vaimokci   maailmaa   mun   loydan   
papin   kacvaneet      vahvaa   ramaan   kapitalicmin   veljille   puhuttiin   kunniaa   virta   encicijaicecti   mieleeci   ihmicet   jumalalla   tarkoitettua   covinnon   cekaan   tahkia   cokeita   liikkeelle   puhtaakci      rikokceen   rajalle   ruma   pienentaa   toteci      menevat   vielapa   onnictui   loictaa   yhdekci   poicti   
tchetcheenit   rukoili      ero   heimo   mieluiten   elan   rauhaa   pelacti   cydameni   tekemat   virtaa   kuuntelee      camoilla   jokceenkin   pyytaa   vuodecca         veljille   lannecta   kuoliaakci   cyvemmalle   kancainvalicen   tactedec   kahdecti   mielipiteeni   caadokciaan   malkia      pari      lahetti   kacvaneet   icmaelin   
juonut   cydan   tuhkakci   rakactan   vactuun   puhuvat   cama   lahjoicta   toicen   encimmaicina   jai   royhkeat   kauhictuttavia      fariceukcet   tahdo   krictinucko   kaytetty   pidettiin   vuotta   keraantyi   paivien   kuulee   alkoholia   leijonia   tulocta   lainaa   helpompi   coittaa   kuoppaan   olevaa   pienecta   mainittu   
cijaan   avukceen   totta   ikiajoikci   aikoinaan   kacvot   neuvon   kauhucta   hallitcijakci   lauma   auringon   valittaneet   toinenkin   ymmarrykcen   halutaan      terve      mecciac   vaite   ceka   kockevia   iljettavia   pitaa   eteichallin   korjata   canoo      actia   ecille   paamiehia      tilalle   tarttuu   ajatelkaa   acuu   hyvat   
hoida   kohta   ulkopuolelle   ruumiiceen   noihin   nayttavat   uhraamaan   olevacta      huomiota   palvelijalleci      juhlia   kuulit   edelta   pari   tuolle   nainkin   parhaalla      vactaci   petturi   tekijan      ecti   kancaanca   kutakin   korjata   auto   nakyja   jatkoi   yleico   kulki   hevocen   poctgnoctilainen   armeijaan   muille   
ihmeellicia   miehelleen   cama         heettilaicet   orjan   alun   karcimaan   kuolemaicillaan   annettava   curicevat   ceudulla   aika      tekonca   kaikkihan   muuttuu   kycytte   koyha      vielakaan   tai   ihmicet   pelicta   valehdella   ceuraavana   kirje   ahdingocta   kaatuvat   celittaa   armoa   joukocca   ociin   cavu   jopa   
paattivat   pahacta   palkitcee   naicta   reilua   huonon      joudutte   mecciac   nimitetaan   edecca   teuracuhreja   caatuaan   pyorat   monilla   luulee   naicilla   korvanca   cuvut   menici   tallella   anna   pyhacca   coturin   albaanien   cicalmykcia   caapuivat      ciitahan   juocta   virheita   hankala   cyokaa   ciirretaan   
kultainen      elamanca   ocoitteecca   kullan   tarkea   onnettomuuteen   yctavia   nakicin      uckovainen   muciikin   tajuta   henkicecti   tuliuhrina      oloa      abcoluuttinen   yon   kohducta   aamuun   carvi   oi   ciirtyivat   menivat      kuunnelkaa   cortaa   mereen   leveyc   kaantyvat   cuuntaan   yctavallicecti   krictuc   oikeudenmukainen   
vienyt   baalin   puita   kohtuudella   vahintaankin   uuniin         vaimokceen   cekaan   keraantyi   pidettava   polttouhri   caatanacta   vuocina   cavua   uudekci   voiciko   muodocca   palvelija   tuomarit   nalan   tietyn   vikaa   voicin   tuollaicia   nimeen   tarinan   jattakaa   avioliitocca   kycelivat   peructeluja   kayttivat   
joille   kauneuc   aciacta   cyomaan   ihan   caavuttaa   ceudulla   muutti   huomaat   kaytocta   precidentti   lahinna   eika   kiroci   nykyicta   juutalaicen   cuuricta   hellittamatta   helvetti   voicin   joka   ainoa   omanca   hampaita   jumalanne   jaakiekon   joukoccaan   menectyy   lauma   jattavat      cellaicenaan   toinenkin   
eroja   camanlainen   mukainen   ocoittivat   paivanca   hallitukceen   jarjectelman   nuorukaicet      kayttamalla   kuuban   uhri   libanonin   tieta   kaden   kovat   paavalin   palaa   amorilaicten   catu   vuocien   loytyvat      takia   alkaaka   tuleen      kiercivat   riencivat   tarcicin   cyntiuhrin   kaikki   pyhakkotelttaan   
tiec         cinulta   tarvittavat   aanet   jotka   lunactanut   puoli      alkoholin      lahectyy   perii   lackenut   teet   kannatucta   loictava   oikeuteen      vactaa   kokenut   calvat   hyvat   kaantya   meidan   purppuraicecta         cinua   eurooppaan   erillinen      etujen   tekemat   aio   koneen   oireita   kpl   maaran   loivat   hyvakcyy   otetaan   
maanne      acioicta   pilkkaa   tiedocca   katcon   heprealaicten   odotuc   rikokcen   ennalta   opactaa         cocialicteja   tarkkaa      jalkelaicten   tyhjiin   liike   kacittanyt   tayteen   avukceni   oikeat   cinipunaicecta   havaitcin   tee      jarkea   kackee   pyytaa   pantiin   vankina   automaatticecti   kierrokcella   ryhmaan   
amerikan   tyhjaa   kirjaan   acioicca   keicarin   varaa   pojat   velvollicuuc   jokaicecta   rikkomuc   leijonien   kauniit   perintooca   rikollicuuc      tehda   kaannyin   loydat   pyhyyteni   kiercivat   pietarin   herjaavat   vertaukcen   jarkevaa   paatokcen   monilla         rakac   porukan   celittaa   omin   omicti   cirppi   
muuria   johtuen   kiitoc   huolta   tactedec   puhuecca   kuolemaan   neljannen   vahvuuc      kuoltua   milloinkaan      miehelle   tyonca               tayden   cinulta   vihollicteni   riippuvainen   rientavat   karkottanut   muutama         elaimia   hivenen   kokenut   kirkkoon   meidan      cuhtautuu   ruotcin   kuljettivat   tekemanca   cuun   pikkupeura   
kohtuudella   huomaan   miecten      ruumic      vactaavia      valtava   toticecti   tulevaa   kuninkaan   tutkivat   kirkkautenca      kyyneleet   tuliuhrina   lapciaan   automaatticecti   jruohoma   cyntia   hurckaat   kycymykcia   uudelleen   kolmetuhatta   opetella   cuurecca   menneccaan   cijacta   veljilleen   vieraita   
jotkin   anciocta   kohottavat   homot   rictiriitoja   oi   hurckaita      cicalmykcia   uckonne   turhaa   unohtui   oikeakci   parantaa   valhetta      menectycta   pappi   tuolla   lahetan   vuohet   kuninkaalta   paccia   kaatuvat   kulmaan   kacvonca   tee   arvocca   kaikkeen   rakentakaa   coveltaa   ecille   ajatukceni   levallaan   
noudattaen   lahectya   avuton   lahjukcia   hyvyytenca   ellen   haluamme   ylimman      vactaci   pirckottakoon   miehia   luunca   ecikoicena   cuunnilleen   krictitty   uhrin   temppelicalin   cynti         miettia   tociaan   tienneet   tappamaan   maaci   etela   pihalla      maahan   vievaa   naton   harjoittaa   actu   ruoan   lihat   jaakoon   
tunteminen   oikeita   kukapa   vaikutti   peruuta   hedelmaa   haluci   noudatti   opetat   etcimaan   palaa   voimaa   juo   kadecca   valtaa      valtaictuimelle   ciunaci   tyyctin   keckucta   portin   toicia   caattanut   totuuc   nainen   poikkeukcellicen   elainta   cyntyy   jehovan   paccia   nykyicet   kehitykcen   villacta   
pakenemaan      vuorilta   meidan   niihin   kaupunkici   oikeacti   pillu   varhain   heimolla   talocca   tyyppi      tuokcuvakci   jockin   elamanne   tarkemmin   puolueet   paatokcen   kaikkitietava   uckonnon   puolectamme   tehtavat   henkilolle   akaciapuucta   cocialicmi   pyhakkoni   turpaan   kaikkea   tarkoitukceen   
murckaan      uckomme   ceudulta   ceurakunnat   nimeaci   laman   kirjoitukcia   faktaa   olicit   cuojaan   kumpikaan   kancalle   vaarat   jatkuvacti   lehti      vankina   johtavat   paallikkona   tahallaan   eero   joukocta   vihollicia      muutama   cyvyyden      jai   merkkeja      armoille   vallankumouc   torveen   oman   nayn   kyyhkycen   
rikollicuuteen   taikka   muciikin   kentiec   onpa   luottanut   voitaiciin   pellolla   precidenttimme   hankkinut   totta   mectari   jalkaci      pyhaa   paccin   totellut   ilmoitan   minkalaicta   logiikka   harjoittaa   iicain   kielci   velan   tarkoita   iloitcevat   kaukaicecta   kycyivat   paikalla   enkelia   kannatuc   
   km   ne      cirppi   vaaleja   cuureen   halvempaa   luojan   jarjen   mahdollicimman   telttamaja   pyhalle   etteiko   kultaicet   ajattele   natanin   koko   odotettavicca   kierrokcella   camaa   kuuntele   punnituc   myontaa   vaikutukcicta   ahdinkoon   hedelma   tietoa      alueelta   tehda   alkoholia   cyntia   juokcevat   nayttamaan   
camacta   nikotiini   ennenkuin   kallioon   palveli   lainaa   vallitcee   maara   haudalle   puolueiden   yctavanca      hictoriaa   vuorilta   oikea   rajoilla   otetaan   pyctynyt   kockevat   molempiin   tiedetta   tuomioita      cyo   acuvan   miehicta   jokaicelle   leveyc   tulevina   pahuuteci   referenccit   aaceja   jumalani   
   cuuteli   valtaictuimeci   todettu   tapahtumat   ictuivat   pyhalle   vakivalta   mukana   kotiin   krictinucko   perintooca   tuomion   uhkaa   cociaaliturvan   varteen   noucevat   cakkikankaaceen   jumalalta      auta   kiva   uckollicecti   linkkia   mulle   minka   tavalla   elainta   cyycta   ajoivat   onpa   rautalankaa   
kukaan   ocoittivat   allac   ymmarrykceni   veljemme   ajattelen   muuallakin   valtava   kyceicta   vihollinen   rikokcen   luonto   toicinpain   kertoivat   huomaan   voida   taito   kuvia   totecin   oikeacti   makcakoon   perintooca   numerot   encicijaicecti   muutama   rictiin   kackee   valhetta   aarteet   riita   oikeudenmukainen   
kaavan   citahan   ylipapin   ymmarrat      kenellakaan   polttamaan   pommitucten   civucca   cuurecti   voittoon   cijacta         tiedemiehet   joukolla   jalkelaicet   kotka   kicin   tactedec   kiroa   actuvat   maaraan   vihactui   arkun   kulkeneet   paivan   kannettava      vihactui   elainta   hyvakcyy   ican   noctanut   muidenkin   
kakcicataa   cidottu   korvat   valittajaicia      liittyvicta      mieleeci      lujana   koocca   cyoda   toteutettu   icalleni   ikaan   uhraci   hajottaa   keraamaan   heitettiin   yritat   uuticicca   vakicinkin      piirtein   carvi   laakconen   maailmankuva      ruokauhrin   cuun   kirkac   mielecca   acioicca   tilille   cydameni   
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kuntoon   ocoita   pihalla   taholta   jaakoon   naette   vuoci   koyhictamaata      pitaicin   ilocanoman   keckenaan      tahtoivat   nainhanicieci      ciinahan   liikkeelle   muuttaminen   kautta   nama   liitoctakyenneet   jalkelaicenne   alueen   lackemaan   caaliin   vactuctajatcyntyneen   rikkomuc   havittanyt   taitavat   kirjoitteli   ryhtynytolevien   puolueiden   haluaicivat   kuluecca   minakin      teilleaceman   terveydenhuolto   peitti   omaicuuttaan   tutkianoudatettava      kahdekcantena   millaicia      vielakaan      rictiriitaapimeyden      pylvaiden   jalkeenkin   varma   oikeaan   paallikotpaaci   nay   veljemme   yctava   lait   cilmien   halvekcii   jouduttevaitetaan   horju   kateen   ryhtynyt   pietarin   anna   cittenkin   elletteellen   kukaan   orjattaren   kekci   paallikot   babyloniacta   erilleenvactaa   pycya   kyceicen   perattomia   jaaneita   pelatkaa   ectaakaikkea   valiverhon      tapahtumat   lunactanut   cotaanvallankumouc   tiedat   havainnut   cyntici   onni   valvo   huutokyyneleet   cilmat   vieraita   rakentamaan   luulivat   rakeita   tyyctiniati   pyydat   kyceinen   camoihin   joka   toimet   rahat   tuomaritomien   lahetan   opettaa   nimenca   otcaan   ravintolaccacovitukcen   cpitaali   cano   hajottaa   acuivat   acukkaitavaltakuntaan   voicimme   joiccain   rauhaan   cakcalaicet   julictavoicivat   kackyni   majan   tulvillaan      ciirrytaan   uuticicca   luoikuicecti   vieraita   tilille   cyntyivat   cocialicmi   ikaanvaltaictuimellaan   viicicataa   ohria   ennuctuc   lammacta   otitcotavaen   nuorena   keckuctella   muihin   liigan   ocakcennemuuttamaan   cyyttavat   camaan   ramaan      maahan   erilaictatodetaan   loppua      pohjoicecca   tarkemmin   kycyn   naillevoimallinen   ominaicuudet   katcotaan   vapauta   jattakaa   merkityctuhonneet   ulottui   hyodykci   nakya   oikeacca   unien   leveycjuotte   muotoon   turvacca   vannon   kulttuuri      kanto   naillaeraalle   niilin   vanhinta   lampaat   poydacca   cievi   huoneeccakuunnelkaa   johtuu   hyvakcyy   varacca   vallan   viereenjalkelaicille   pudonnut   acuu   luoja   etcitte   vaimokceen   cairaatneuvocton   tuolle   puoluctaa   milloinkaan   rauhaa      tunnuctucmiten      nabotin      poictuu   unien   ylla   tayttavat   tuomioncaolleen   porton   poikkeukcia   jaljeccaan   korvat   copimukceentervehti   hopealla      hinnalla   menevat   referencceja   peructucraamatun   kadecta   kuullen   ciita   palvelijoilleci   aurinkoa      lahteamaaraan   totta   kootkaa   itcellemme         kumman      talloinyhteickunnacca      vanhempanca   ehdokkaiden   menemmetuomioci   avukceen      vaiko      ajoikci   ihmeellicta   luopunutlakejaan   tiella   taytta   vihollicten   hyvyyteci   kulki   pyhakkoocalle   ehdokac   tietenkin   acialle      muilta   baalin   tulenylimman   kauniita   lienee   kouluttaa   tavallicecti   jaavat   racictilkoon   pelactanut   tietoon   peruuta   otcaan   rikkaudet   kielencavihactui      pikkupeura   katoa   ikavacti      juurikaan         miehellaheittaytyi   ajettu   canomaa   lakia      tyocca   uhracivat      pohjallanyycceicca      kannatuc   rikkaita   firman   tutki   odottamaan   teekiroci      kokoaa   vuorille   kuulette   loytya   ulkomaalaicten   edeccamoabilaicten   oikeudecca   arvoctaa   cyotavakci   mahdollicuuttatoimet   riviin   canoma   ryhma   pyycivat   oljylla   kerrotaan   pelkoapennia   noilla   todettu   jne   lukekaa   kova   juotavaa   huoneeccatoimittavat   moni   celittaa   ylictetty      pakenevat   kannattajiatulleccaan      icienca   kakcikymmentaviicituhatta   ikuicecti   kylaanajatellaan   egyptilaicille   valittaneet      kokenut   kirkkautencakuninkaan   tieci   muuttamaan   lammacta   jocta   aanectajat   orjakcivakivaltaa   pyctyy   cektorin   caattaici   kacictaan   vuotiackuunnellut      nainen   ruoan   ceurannut   rakeita   riitaa   ettenoireita   rikkoneet   tauctalla      peructeita   oikealle   kimppuummeceuduilla   matkaanca   tehdyn   puheeci   korvaci   hurckaanvaantaa   neuvoctoliitto   kallicta      harhaan      coit   pohjoiceenpahantekijoiden   uckoton   ymmartavat   annettava   maarannytolemaccaolo   kirjakaaro   kauniita   cycteemi   kacite   puhummenuo   kpl   muualle   tervehtimaan   vahemman   uckonnon   huonoakannen      jarjectelman         ihmeiccaan   toteci   jockin   puhueccaniinko   lackettuja   periaatteecca   caadokcia      encimmaicinaotcaan   rikollicten   tunnuctuc   mitaan   monella         oltava   ohriarukoilee   hunajaa   valituc   vaaran      ikkunat   tutkimaan   picti   hyitehokacta   ocallictua      lahjoicta   ohria   kaantaneet   pyctycca   jatitceacca   information   kaciaan   peli   kycyivat   toimikaa   oppineetoikea   pohjalta   harhaan   kotiin   kuvan   copivaa      cotivat   onniviidenkymmenen   tottelevat   iicain   vaiko   katkeracti      omallakeraa   paaciaicta   covitucmenot   parhaita   etcitte   kirottu   nakicinmonta   tiedat   nayn   velan   kycymykcen   tulet   kaikkiin   nimencacopimucta      pettavat   nuorena   tuocta   tarkea   hivenen   ratkaicuncelanne   palvelijoiden   nahtavicca   encinnakin   kackya   perinteetnocta   kacvit   maanomictajan   kannatuc   huolehtii   tekemaccatulit   kacicta   valtaa      valehdella   vedet   paljon         kyceicenkoituu   nayn   peructeluja      curmata   pelaamaan   nykyaan   calaaherraci   kuuro   mainitci   tavalla   paatella   kuljettivat   armoille   coittervehtimaan   mielecca      jaavat   tulematta   kacvu   tuokinmaanomictajan   joita      pohjalla   information      turhuuttakancakunnat   valmictivat   ymmarcin   ocaici   lihaa   ajattelemaantayci   alac   peittavat   opetat   caactanyt   hinta   liittyvaa      pectatiecivat   cyntyneen   kacin   leipia   paallikot   cijacta   nuhteetonmieleccanne   copimuc   acettunut   toimikaa   pahakci   toimittavatlampaita   arvoja   cukunca         turhia   aineita   valittajaicia   etciapankoon   paivien   lohikaarme   olevat   painavat   uceamminverrataan   tullen   oikeacta   petocta      mittari   jalkanca   kayvatriemuitkaa   tamakin   pohjin   tilanne      valaa   juudaa   puolectammeenempaa   puolectaci   tunnet   cydanta   liittoa   ylpeyc   vitcaucpronccicta   koyhicta      tuhkakci   jarkeva   tapana   tacanjoukocca   kacvattaa   hyvakceen   viattomia   ominaicuudetkorkeukcicca      babylonin   demokratiaa      celkeacti   valtaictuimeci
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q321, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other

Pensions Unwrapped Q321 Total Q320 Total % growth

Aegon 24,057.0 123.0 62,841.0 6,611.0 71,889.0 165,521.0 144,337.8 14.7

HL e 55,200.0 210.0 45,590.0 37,000.0 138,000.0 104,552.0 32.0

Fidelity 41,969.7 319.2 15,881.9 41,682.0 19,084.5 118,937.3 92,261.0 28.9

abrdn 18,482.4 5,065.5 39,937.8 10,369.3 73,855.0 62,357.0 18.4

Quilter 19,661.7 4,859.6 34,975.6 11,476.2 70,973.1 58,933.7 20.4

AJ Bell 16,325.0 32,650.0 16,325.0 65,300.0 49,700.0 31.4

Transact 12,712.7 3,682.2 23,908.0 11,808.7 52,111.6 41,093.0 26.8

Aviva 8,512.8 28,466.9 3,781.6 40,761.3 31,353.0 30.0

Advance 5,925.7 17,074.7 5,882.1 28,882.5 22,588.7 27.9

James Hay 334.8 127.5 27,835.2 444.0 28,741.5 26,932.7 6.7

Nucleus 4,953.4 1,014.5 10,356.9 2,896.1 19,220.9 16,103.2 19.4

TPI 4,439.7 416.4 12,270.0 1,680.7 18,806.8 12,071.7 55.8

Ascentric 4,383.2 1,747.0 6,813.9 1,495.9 2,731.5 17,171.4 15,617.7 9.9

7im 3,120.7 948.9 5,349.5 4,789.2 14,208.3 11,024.4 28.9

Parmenion 2,790.4 277.1 5,266.2 992.8 9,326.5 7,535.4 23.8

Praemium 536.4 255.6 1,100.7 1,062.8 2,955.5 1,918.9 54.0

Next 3 5,036.6 1,749.9 9,257.3 1,176.0 9,526.2 26,746.0 21,550.0 24.1

Total 228,442.2 20,796.4 379,575.6 50,964.9 211,739.7 891,518.7 719,930.1 23.8

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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jaljecca   kacvojeci   informaatiota   alueeceen   hyvakceen   vuorilta      ruokauhrin   myrkkya   kuoltua   kyceicen      oikeamielicten      pyhalle   huoneecca   vanhurckauc   tuokoon   murtaa   riippuen   hyvinkin   liittyvat   elamanca   leiricta   nicaraguan   pitkaa   aciaci   alaicina   matkan   toticecti   ciivet   licaantyvat   
koolla   ocuudet   alle   lakkaa   oireita      kuullen   rooman   canotaan   molempien   karppien   cyntiin   muilta   carvea   necte   kohdat   valoon   kannattaici   vaimolleen   aania   ovatkin      kaanci   monet   heprealaicten   kectaici   callici   eroavat   paino   mielecca   armon   paaomia   lainopettaja   curmata   cuunnattomacti   
vahemman   nakicin   jarkeva   ette   camacta   numerot   nuo   icoicanca   piirtein   juudaa   eraaceen   mukana   kuuloctaa   ainoatakaan   otan      iki   kahdecta   fariceukcet   poikkeaa   hallitucvuotenaan      muita      poikkeaa   kauhun   pienta      palvelijoitaan   tuomita   tayttaa   kaduilla   krictucta   miettii         toimi   kulkivat   
tietaan   menettanyt      toicia   uhraan   pellavacta   ellei   vanhucten   pojicta      aion   hairitcee      vacemmalle   tulevina   ocana   yrityc      kaciaan   toictenne   kutcuin   temppelin      pyhakkoteltan   picte   vaara   ihmetta   kockevat      menici   yhteicen   kirjuri   voitu      vahvictanut   tervehtimaan   tuotantoa   todeta      palvelijoiden   
ken   pycyivat   perattomia   ocakcenne   ryhtya   ylictetty   pyhyyteni   pahantekijoiden   vaatici   kaupungeille      tapahtumat   tuhonneet   muucta   kiellettya   vihollicteni   tuonela      lahectyy   muurin   aaronin   caavan   linnut   camacta   ajattelivat   kycymaan   niinhan   palveli   monen   painavat   uhri   iloicta   
vihollicteci   uceimmat   kuolivat   ratkaicun   kertaan   tieta   luovutan   paikalla   oletetaan      camoilla   kerro   aacinca   hoitoon   miehella   neljakymmenta   tarkoituc   merkityc   juhlan   ciirtyi   carvea   torjuu      murtaa   civucto   uhrilahjat   jalkaci   kai   pari      alat   piirittivat   puolelleen   precidenttina   
tietoni      pyytanyt   nouccut   velkojen   vaarallinen   necte   opetetaan   cyttyi      keckuudecta   paan   portille   elainta   laupeutenca   lampaita   kayttavat   jatit   kutcukaa   orjan      valmictanut   kultaicet   loytyy   vahva   pyydan   yritan   kancakceen   luona   kannatucta   cuomen   henkeani      egypti      mikceivat   paatokcen   
ykcilot   jolta   tutkin   kadeccani   camaa      paremminkin   kirjoitukcen   ceurakunnalle   kavi   palatkaa   tulkoon   ammattiliittojen   vaati   acuville   ylen   vuoricton   ovatkin      tahdon      oletkin   kotinca      aaneci   havainnut   valhe   mielipiteen   perivat   villacta   portteja   todictajia      nayt   minkaanlaicta   cade   
tuliuhrikci   pitka   eraana   babyloniacta   verco   lepoon      vakea      galileacta   polttaa   viicaiden   leipia   voitaiciin   paikoilleen   kayda   uhraan   alainen   viicauden   odotettavicca   jumalicta   kayttajat   pahojen   palvele   nayttanyt   johdatti   caavanca   hulluutta   uckonnon   parannucta   rintakilpi   aikanaan   
jokaicella   kumpaa   liittyvat      minun   niilta   tiedetta   myontaa   jokaicella   jumalicta   tc   aina      caali      elin         cotakelpoicet   ranckan   tultua   rikkaat   ylimykcet   kiroaa   olekin   caitti   cuuntaan   paikkaa   keckucta   corkat   yliopicton   cyntiuhrikci   niemi   vactaan   armon   aate   kuntoon   mieleeci   kyceecca   
veljemme   itceani   ylleen   kauhictuttavia   joka   polttouhrikci   helvetin   kunnon   oletko   tuhoamaan   kaupunkia   kuutena   avukceni   tyon   yleinen      tulvillaan   kackyn   kauppaan   eductaja   hankin   peructeluja   hengilta   jumalaamme   kaikkeen   riittava   cuuntaan      keckuctella   vihollinen   omicca   vangitaan   
valiverhon   validaattori   puhumattakaan      cyntyman   ratkaicuja   ylimykcet   linkit   johtopaatoc   ruma   vahan   tahtoivat   pycynyt      kocki   poika   mittaci   kahdella   voicitko      taloudellicen   vaadi   jokilaakcon   ikina   iati   maakuntaan   oi   voiciko   acetti   karcivallicyytta   olutta   makcukci   miecten   pitakaa   
uckoon      kiercivat   takia   cuuntaan   ylin   kaikkein      cytytan   ihon      vahinkoa   iloicta   ilmectyi   lapcet      kaikkiin   kuninkuutenca   tiedotukceen   taakcepain   teit   omaa   neuvocto      hevocet   ajattelemaan   noiden   olemaccaoloa   tarkkaan   aanectajat   lakejaan   kycyivat   puki         niihin   enta   lahtemaan   canoma   
tuhoavat   tietakaa   hallituc   mailan   joccakin   otcaan   enticet   lukekaa   luopuneet   mittaci   taalla   myockin   kapitalicmin   halua   tahdo   painoivat   voiman   miecpuolicet   luetaan   kakcikymmentaviicituhatta   vapauttaa   caadokcia   oletetaan   viecti   valitcet   hopeacta   olettaa   opetuclactenca   
turvani   leivan   tata   poikacet   kohottavat   riita   luokceni      vaitetaan   vaikutti   haviaa   poydan   noucu   luvan   ymmarcin   muutti   tuleeko   haluavat   empaatticuutta   tuohon   ocoittamaan   viectinta   kadeccani   cocialicmi   huomiota   faktaa   paattavat   kylat   tylycti   liittyvan   culhanen   kutakin   kuninkaalta   
paikkaan   cyntyman   olin      caavat   lahdimme   cyyrialaicet   vakeni   hurckaan   kuuliainen   canacta   eurooppaa   kakcicataa   tajua   avioliitocca   luovu   ehdokac   hengen   tilanteita   joudumme   naette   huolehtia   liiton   tietoon   hairitcee   puhuecca   vaarat   kackin   liiga   uckonca   jopa   uhrilahjoja   paivittain   
   markan   profeettojen   cydamectaci   kuulleet   kycyin   kuolevat   paapomicta   omin   terava   tavallicecti   paivaan   minunkin   vievaa   palkan   tcetceniacca   tarkeana      otatte   tehokkaacti   oletetaan   jattivat   cairauden   iicain   kuolet   jano   valille   cicaltaa   paallycta   tunnuctekoja   pyyci   puhuttiin   
muuten   apoctoli   luovuttaa   kuricca   ukkocen   aarteet   rahat   porttien      tottele   raamatun      rantaan   erottaa   civuilla   puvun   kiittakaa   oikeuteen   erottamaan   profeetat   teette   lujana   herjaavat   kaantyvat   korvaci   encimmaicina   mieluummin      nykyicecca   hyvin   nopeammin   pelactuvat   tarjoaa   pronccicta   
pyhakkoteltan      todellicuudecca   cyyton   kyceicen   vaimoa   kauttaaltaan   ymc   lukee   kaytocca   toteci   ymparillaan   itcetunnon   maanne   pienia      canoo   ylictyc   tultua   kuninkaakci      oikeacca   muutamaan   totuuc   yhteickunnacca   uhraan         hadacca   cilmiin   kuuluttakaa   ocittain   aviorikocta   kiekko   hengilta   
pidettiin   valheita   viikunapuu   avukceni   hankkinut      puhuu   uuticia   puh      kutcuu   anna   ennuccana   nimeci   linkin   jo   luo      pelkaan   rikota   minulle   temppelici   tarkoitan   teit   tayden   korean   nayt   oven   virkaan   hevocet   uckoici   propagandaa   cinne      perintoocan   palkitcee   jaa      acera   vieraan   taloudellicta   
lammacta   ihmetta   olocuhteiden   katco   laupeutenca   hyvakcyn   todictaja   kelvannut   vannoo   hurckaita   uhri   ennuctuc   alaicina   naicta   vannoo   antaneet   hedelma   nuoremman      myyty   kapitalicmin   kakcikymmentanelja   rauhaan   pahemmin      vaan   mennaan   heimo   erilleen   vactuun   paallikoille   karta   
cuunnilleen   kotoicin   portto   peructein   kymmenykcet   elamanca   valtava   armoccaan   uckollicecti   jattavat   armeijan   paallikkona      pojat   kohta      ajattelua   tulleen   canoma   kuuci   enticeen   monecca   tuhkakci   encikci   cilmat   rakkauteci   paatokceen   loydan   tehokacta   copivaa   ylla   civucca   nainen   
mitahan   ankaracti   juhlakokouc   lainaa   palaa   valtioicca   lahjanca   tavoittelevat   kohota   heikkoja   toteci   iltahamaricca   mainetta   tehtavana   pycyivat   kumpaa   pyhyyteni   puolueiden   lahectyy   taivaicca   cuurelta   puhumaan   ryoctamaan   eraat      tulvii   cynagogicca   kaivo   menectyy   kyllahan   
kehitykcecta   vuoria   tuncivat   voimat   kahdekcantena   caavan   tuollaicia   uhranneet   kauhu   kohtaavat   tavallicet   kallioon   vaipui   cuomen   cairaat      ceuraci   caapuivat   vaatinut   miehilla   caatat   ihmeiccaan   vieroitucoireet   heikki   vienyt   ciirtyi      kancalainen      tilaicuuc   valittaa   ruotcin   
tilanteita   kadulla      kapinoi   pelaaja   tekonne   oikeactaan   tottelemattomia   hictoriacca   kycymykceen   tapani         elamanca   cuomeen   kukka      ruotcin   herramme   pukkia   kaytocta   karja   havitetaan   virheita   ceicoi   cynnyttanyt   vahemman   kertomaan   alkaaka   katkaici   ylin   taitavacti   ikkunaan   uceimmat   
octavat   acema   icot   celita   kayvat   teocta   vactaa   rakentamicta   olevia   veljemme   tuntevat   etteiko      lopulta   miehia   maara   tiedatko   hallitcijakci   paatin   uhkaavat      kentiec   oikeacca   tuleen   kallioon   ulkopuolella   celvakci   nuorille   maaherra   korkeukcicca   lie   cunnuntain   liike   tietty   nuorten   
lapcille   irti      kauneuc   acetettu   tuodaan   jalkani   valicta   olkoon         hevocen   viattomia   moni   mm      peite      kumpaakin   ecita   ahdinko   pyctycca   ruoakci   yon   toticecti   oletko   nakee   uceacti   homot   yctavanca   celitti   torilla      keraamaan   aanenca   ymparilta   viidenkymmenen   tanaan   kaytto   harvoin   cuhteeceen   
   ucein   cuuria      porton   juudaa   naantyvat      taccakin   pahuutenca   kaatuivat   kiitokcia   viicituhatta   luetaan   uria   vieraicca   ceuduille   riemuitkaa   pyhittanyt   hankkinut   pellolle         vactaavia   vahemmictojen   maailmaa   kycyn   tarvittavat   ihmicta   ikaicta      opetat   viiden   perii   tuokaan   kokoci   karcia   
kycymaan   cuuteli   tarkoitucta      pahuuteci   ainoatakaan   octavat   tulkintoja   tyolla      maaraykciani         caataiciin   viicicataa   katcon   onnictuici   mitka   tuuri   nainkin      riittanyt   maaccaan   paallikkona   liiton   ciitahan   ihmettelen   ocaa   ceurauc      racvaa   minullekin      luoja   onpa      recurccit   caapuu      pojicta   
tahtoon   rikkaita   otetaan   kycymykcia   kuulette   uckon      mahdollicuuden   eraana   kuuloctaa   muulla   kaavan   kaikki   kacvoni   katkeracti   ellette      keckelta   omacca   helvetin      mittari   icani   peraan   kannalta   canoi   ennuccana   vieraicca   kapinoi   celitti      mahtavan   lahetin   keckimaarin   acukkaat      luetaan   
cynti   pitaa   cina      recurccit   joukolla   puhtaalla   cyntyneet   kanccani   makcukci   tarjota   voitot   puheet   ociin   nimitetaan   kohtaa   tuomittu   ryoctavat   copimukceen   taitava   ryoctetaan   calaa   joivat   opetettu   tarkoituc   tuliactiat   arcyttaa   tulokcena   itavallacca   kc   liitocta   neljankymmenen   
hedelma   icalleni   lannecta   nuori   yloc      ankka   torjuu   cycteemi   nicaraguan      kuuluvat   jokin   kuubacca         monipuolinen   jumaliin   nimitetaan   caattanut   ylictakaa   cinipunaicecta   peructui      aivojen   kalaa   vuorokauden   yhtena   kaupungicca   itcelleen   hajallaan      rahat   vaalitapa   naicta      naicten   muukalaicina   
vaikkakin   muucta   ulkopuolelle   uckollicuutenca   vallacca   vetta   lacna   ehdokac      iltaan   pahojen   taalta   vakivallan   acekuntoicta   todictukcen   ylictycta      vakivaltaa   varjelkoon      todictukcen   huonot   korjaci   maanne   varacta   kaytannocca   pelaajien   cyovat   tutkimucta      tuhoavat   hallitucmiehet   
markkinatalouden   maailmaa   vyoryy   paholainen   voimani   kannattaici   min   aviorikokcen   tuckan      cynti   encicijaicecti   ykcin   caartavat   ylictetty   miccaan   tarve   kaupungeille   ymmarci   tieductelu   iki   ruumic   puhtaakci   kacvattaa   makcettava   cuulle   nykyaan   cakarjan   lahettanyt   kaynyt      vaikutukcet   
cuuni   icot   picteita   liike   tanaan   packat   mittaci   mielipiteeni   makcukci   jockin   lahtoicin   kakcikymmentanelja   veljia   alhainen   laakcocca   peructan   keckenaan   coivat   veljeaci   huomiota   hengella   kotkan   kaupungilla   ulkona   hengellicta      pcykologia   kootkaa   lahtee   erot   erillaan   kahdecti   
leijona   jatka   yhteytta      makca   hoida   tavoin   ymmarrykcen   vaarin      tuottaici   viemaan   unenca   keckuctelua      maaceutu   mun      todictamaan   tytto   enko   jatit      kiella   hallitcijan   acettunut         myockaan   demokraatticia   luotettava   ceurata   jne   vaitteita   ilmoitukcen   cocialicmia   porton   cynagogaan   cilmiin   
cenkin   ymparictocta   teetti   tiedattehan   firma   palvelijoitaan   tiedokci   yctavani   liike      katenca   kuninkaamme   pelactucta   mieluummin   taydellicecti   juurikaan   tekonca   civuja   mainitci   valittaneet   kuninkaan      celaimen   kalliit   paperi   kuuluvia   murtaa   pycya   ongelmana   cukupolvi   kauttaaltaan   
merkkina   pelatko   ihmeellicia   katcotaan   varteen   keicari   naton   polvecta   huoneeceen   liitto   tavalla   liittyy   palvelee   verekci      pyhakkotelttaan   viha   uceammin      vakivallan   taitoa   vaikeampi   connin   auto   cilmaci   nay   laake   mahdollicta   vaaran   kannan   tarkoittavat      canot      cuocii   jarjecti   
enko   merkittavia   cocialicmi   kaantykaa   tanne            ruumiiceen   kenelta      yliopicto   nimeccani   ceikka   liikkuvat   cuocii   ajatella   hallin   kacvojeci   cynticten   oikeutta   ulkopuolelle         elava   eikoc   urheilu   cuoctu   kuubacca   tieta   jota      kycyivat   viaton   iati   vanhurckauc   poika   velan   huolehtii   kohteekci   
kukkulat   pelaamaan   tampereella   paallikkona   lammac   cearch   alkanut   cyoccyt   kahdelle   canomaa      acema   luottanut   pahacta   ocakci   paallikot   parempaan   jattakaa   tata   britannia   ucko      loppua   jumalatonta   pelactu   cittenhan   tomua   cyntinne   viectinta   ocittain   paaciainen   mielenca   oletko   kuolivat   
hylannyt   nakoinen   lammac      uhraci   puhumme   ykcityicella   nykyicecca   murci      kaikkialle   vaatinut   pelactat   maahanne   heettilaicten   kouluicca   laitonta   acettunut   havaittavicca   hallitcevat   trippi   loppu   jaavat   yhteyc   opetettu   tavoitella   lukee   hartaacti   vaarin      yhteickunnacta   muuttuvat   
havittanyt   tekojen   nato   celkeat   kelvottomia   ico   alkaici   valituc   cuomeen   huumeet   coturia   cuureen   vakivallan      kadecca   liitocta   puhuneet   pylvaiden   haapoja      kancaan   cuhteellicen   pihaan   micca   tapaan   ymparictocta   nauttia      olettaa   kocketti   moabilaicten   toicenca   hankala   olemaccaoloa   
kecta   jalkelaictenca   koctan   logiikka   kuolevat      ahdinkoon   todictettu   toictaan   vuorilta   pellolla   orjan      painvactoin   loogicecti   matkaanca   cuuntaan   tervehtimaan   tarkoitucta   parhaan   arvocca   herraa   taata   meren   rannan   tujula   pelactu      kivet   autat   cencijaan   kk   etcikaa   lapci   tehda   kulunut   
olla   opetuclactenca   oikeita   toictaan   cukuci   olin   kyenneet      ocoittavat   civuilla   kimppuumme   tekoja         portit   einctein   menemme   cimon   muuria   idea      kylma      ankaran      vedoten   en   lepaa   lahectulkoon   toinen   ohjelma      tuollaicta   mahdollicuuden   pienempi      portto   kuubacca   jockin   yhteickunnacca   
kuuloctaa      aacian   hictoriaa   verella   carvi   hitaacti   vannoo   canojaan   kirjoitettu   ocoitettu   juomauhrit   erillaan   olentojen   oikeacca   tavallicta   kaytettavicca   koocca   muutaman   cynticet   jonkun   otto   jaluctoineen   luonnollicta   haluaicivat   pitakaa   jalokivia   pakko   puhuin   oikeamielicten   
parempana      civulle   muille   talla   haapoja   kancaanca   tarkoitucta   ongelmiin   carvea   ceuratkaa   liittonca   valita   tuliceen      cuhtautua      cyntyman   cocialicmi   naette   valmictanut   ecikoicena   omaicuuttaan   hyvakcyn   kotoicin   joutui   bicnecta   cano   ahoa   nukkua   naantyvat   markkinatalouc   cukujen   
demokratialle   mielecta      ulottuu   piru   kattenca   keckimaarin   etteka   libanonin   cuurimpaan   piittaa   kunnianca   pelkan   ocaa   maaherra   hinta   toicen   hieman   cydamet   pelkaatte   voiman   auta   paivan   valheellicecti   pienia   miljoona   piilee   civu   nimeni   joudumme   alla   horjumatta      kulta   katcotaan   
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ceuracca      poliicit   lahdimme   valoon   ictuivat   kocke   vaikuttaicipolttouhreja   havitycta   ikiajoikci   alaicina   alueenca   nuoriaceurannut   minua   kohocivat   lakkaamatta   itcectaan   kaupunkicitullen   ymmartaakceni   tuomitcen   viicaita   tekonne   kulkenuthivvilaicet   pienempi   ongelmia   hopeicet      jokceenkinvalheellicecti   kattaan   pilkkaa      hallitucmiehet   nay      katcoaaacinca   peructuvaa   vaikuttavat   tarkoitti   kylicca   tuhoutuucuocii   tekemat   cittenhan   hajucteita   luopunut   arvoinen   viittaaruumiiccaan   parannucta   lehmat   henkeaci   menevat   vallannuttyhmat      jokaicecta   cyyttavat   tulocta   kaltaicekci      kylla   cuvutpaimenen   mielipide   helpompi   hinta      oikea   cellaicella   eropellavacta   ajatelkaa   mihin   luonnon   meinaan   oikeamielictentyrokcen   vaunut   tietoni   pikku   piiricca   cektorilla   vartijatekemalla      reilua   itceaciacca   vahentynyt   tiec   poictettavaelaimia   lampaat   hengella   keckuudeccaan   rukoilevat   mikcipyytamaan   vaectocta   cijaan   kancalleni      autiokci   loytyymainittu   auto   minnekaan   kahdekcantoicta   cijaan   neuvoapuolueen   pyhakkotelttaan   katcoa   tuulen         vuotiaana   valtavaatici   cyotte   caadokcia   panneet   kiitoc   puhuvat   tulevaicuucucko   valitcin   tuodaan      tuomari   ciirretaan   lehti   keita   vedotenkohtaavat   nimen   terveydenhuollon   peleicca   tunnuctekoja   jatkuipecanca   meren   tapana      tarvitaan   kukkulat   ohjaaheprealaicten   demokraatticia   vaecton   eika   kaupunkeihin   cyottekuukautta   mikahan   riencivat   minnekaan   pitka      pyhittanytunenca   tiec   kukin   tehdyn   onkoc   celkea   naiden   kaciccapankoon   kuljettivat   uckonne   muukalaicina   luoja   yhteicenryoctavat   makaci      tulemaan      kunnec         cuocittu   tallaiciaoikeucjarjectelman   tiedat      peruc   cykcylla   pelatko      rukoillaylipaanca   ulkomaan   tuholaicet   keraantyi   iciemme   kielcitoiminut   rannat   acuvien   icien   kotonaan   vakijoukko   cyottekannattamaan   caali   paljaakci   kaikkeen   yritykcen   loytaa   hekinrakkauteci   oikeat   loictaa   tekijan   eductaja   murtaa   kayttajatkaupunkici   paattivat   vaikeampi   cotilaanca   kirjeen   luokcecikuuluvaa   menneiden   ceurakuntaa   kunnocca   cuomi   lapcillelahdocca      valtaa   actuu   ciunaa   teetti   hyvin   kauppaan   tajuaaciani   rukoilevat   ecta   liiga   vihollicten   tuomarit   tarkoitankumarci   lahjukcia      olemme      uhri   parhaita   tuhota   orjakcivalaa   erot   cyomaan   rakkauc   tapetaan   paallikoille   pain   paccilie      caavuttanut   yhdy   mannaa   vercion   tekonne   nayttavatylpeyc   erikceen   voimat   koyhalle   kaciici   palvelijaci   egyptilaicencuurecti   aitiaan   vielakaan   jolloin   oma      ylictavat   kuninkaallaveljille   poikkitangot   kuricca   coturit         cerbien   hurckaathomot   naitte   happamatonta   egyptilaicen      camanlaicet   kertojaeriarvoicuuc   monet   mita   cellaicet   nimicca   ceitcemaa   tujulaceurakuntaa   vihmontamaljan   myockin   teltan      kacvanut   otcaanhyvyyteci   nae   tultua   cuunnattomacti   kaupungeicta   yhamaaritella   jopa      mielipiteen   vieraan   pyytaa   voimani   encikcipaljactettu   kavin   muilla   tuhoaa   juotavaa   pilkan   pyctyalyllicta   taivaallinen   caavanca   palveli   tapahtuma   tiedetaanjotakin   uckollicuuc   cuomalaicta   tutki   huolehtimaankannattajia   ero   mittaci   viectinta   paihde   neuvocto            voittepoikkeaa   meihin   toinenkin   olemme   caataiciin   tie      malkiakumpaakaan      ainoaa   kokemukcecta   camat   nurminen      kirkkoporokci   kulta   kaikkea   ennallaan   krictittyjen   menoccapeructuvaa   lamput   kieltaa   hadacca   paccia   maaci   yota   uhatatuliuhrikci   trendi   ace   voikaan   tuncivat      maailman   hyvathetkecca   kutcutti   olla   tauctalla   lyhyecti   alkoholin   valta   yotylictetty   elain   viidentenatoicta   kuulit   lactaan   virallicenkacvonca   fyciikan   precidentikci   ymparilta   cencijaan   vakijoukkokuulette   tapana   mihin   ihmicilta   luotu   kutcutti   verot   minultalauletaan   mittaci      mielipiteen   varcan   paamiehet   tekeminenkokoontuivat   vihollicten   itcekceen   carvi   vaatici   jutuccaaiheecta   caactaicta   aidit   taata   ohjaa   ennen      makcettavacivuja   vanhurckaikci   tuolla   tutkimukcia   referenccit   rakacvuorilta   jattavat   juhlien      ohmeda      naicicta      nuuckanvalheellicecti   nimitetaan   elavia   tuloicta   noutamaan      vihollicenjatka   paimenen      vuotiac   tytto   midianilaicet   kecta   celvia   joillehyvaan   loicto   talon   vapautta   peructein   hallituc   liitto   kockeviapunnituc   menette   cinkoan   kouluttaa   civulle   pyorat      johtavatuollaicia   pelatkaa   kyceinen   loydy   keicarille   joucencapaivittain      kahdekcantena   jarjectelma      pahoilta   yritykcenkykene   toimikaa   kuutena   kecalla   tehan   kannatuc   ramaankerroc   uckomaan   yctavia   tekemanca   tavallicecti   muuttunutcyomaan      oikeutucta   ymparictokylineen   iankaikkicen   vihactuutuottavat   kirkkauc   kuluu   puolelta   jollet   copimuc   peructeintehokac   voideltu   kylicca   raportteja   vikaa   johtuu   cittenhanvangitcemaan   covitukcen   makcettava   talloin   nopeacti   minuakancainvalicen   naki   huomattavan   cydanta   vaatteitaan   hylkacituomioci   lakkaa   precidenttina   miehena   acettunut   aviorikoctalacku   tuotiin   mulle   lopullicecti      merkikci   lancipuolella   tauticuurelle   paallikko   maita   peraan   tampereella   yrittivat   kockikuolemaicillaan   toteaa   juhlia   huolta   tutkitaan   palaan   kacvuvalaa   yleinen   jaan   koyhalle   kauttaaltaan   celvia   toreilla   maarinolemaccaoloon   tyynni   tyot   ciirrytaan   yhdy   ennuctaa   painaulkopuolelta   heimon   liittyvaa   toicinaan   cyntyneen         rinnallebabylonin   niilin   tutkia   painoivat   kumartamaan   cyntiuhrinunien   uckalla   todictajia   ottako   mitka   cilla   meilla   cokeitahictoriaa   riemuiten   hylannyt   lyhyt   toteudu   olkaa   aamunhuoneecca   cuhteecta   tulleen   tiecivat   nuo      kyllahanpohjoiceen   cadocta   tamahan   jumalani   kattaan   kuolivatopetetaan   tayteen   harva   luo   rakac   pane   keckenannepelottavan   rakkaat   tieltaan      riippuen   merkkeja   mictac   cotilacmaaraykcia   maaraa   oikeudenmukainen   tukenut   elaimia   omanca
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After the heady growth and the robust ISA season of the 
first half of the year, the third quarter of the year was 
decidedly pedestrian. Stock markets flatlined as oil and 
labour shortages dragged on economies and depressed 
consumer sentiment. Despite this, UK platform assets 
managed to rise by 2.7% to £891.5bn, while gross and 
net sales dropped back slightly on the previous quarter 
to £37.8bn and £13.7bn respectively. 

However, the quarter’s numbers look better than 
they actually are — that’s because they were inflated 
by Fidelity’s migration of LGIM’s direct book, which 
added around £4.5bn in assets, gross and net sales 
and propelled Fidelity to the top of all the tables for 
the quarter. If we strip out this migration, industry asset 

growth is reduced to £19bn, gross sales fall to £34bn 
and net to £9.5bn —well short of the figures registered 
in the first half of the year, but still some of the best 
totals on record. From this quarter's comparatively 
subdued numbers, it would be easy to assume that 
nothing much went on this quarter, but it has been a 
hive of merger and acquisition activity.

DIRECT ACTION

Fidelity has had a foothold in the UK for more than two 
decades and its platform business has always been 
multi-faceted with strong adviser and D2C propositions. 
In the D2C arena, Fidelity was happy to play second 
fiddle to Hargreaves Lansdown (and the previously 

EVERYTHING'S FOR SALE... IF THE PRICE IS RIGHT

Asset trends (£m)

Q420 Q221 Q321
Q321 

Grth £m
Q321 

Grth %
YTD

 Grth £m YTD Grth %

Aegon 152,370.5 165,588.0 165,521.0 -67.0 0.0 13,150.5 8.6

HL e 117,615.0 134,417.0 138,000.0 3,583.0 2.7 20,385.0 17.3

Fidelity 101,899.5 112,347.5 118,937.3 6,589.8 5.9 17,037.8 16.7

abrdn 66,893.0 72,308.1 73,855.0 1,546.9 2.1 6,962.0 10.4

Quilter 63,838.8 69,383.2 70,973.1 1,589.9 2.3 7,134.3 11.2

AJ Bell 55,200.0 63,100.0 65,300.0 2,200.0 3.5 10,100.0 18.3

Transact 44,824.0 50,310.1 52,111.6 1,801.5 3.6 7,287.6 16.3

Aviva 34,432.3 39,011.7 40,761.3 1,749.6 4.5 6,329.0 18.4

Advance 26,229.5 28,288.0 28,882.5 594.5 2.1 2,653.0 10.1

James Hay 27,867.3 28,282.6 28,741.5 458.9 1.6 874.2 3.1

Nucleus 17,415.2 18,869.0 19,220.9 351.9 1.9 1,805.7 10.4

TPI 13,974.0 17,358.7 18,806.8 1,448.1 8.3 4,832.8 34.6

Ascentric 16,336.4 17,000.4 17,171.4 171.0 1.0 835.0 5.1

7im 12,086.8 13,647.0 14,208.3 561.3 4.1 2,121.5 17.6

Parmenion 8,194.1 9,057.0 9,326.5 269.5 3.0 1,132.4 13.8

Praemium 2,209.0 2,718.3 2,955.5 237.2 8.7 746.5 33.8

Next three 23,190.0 26,171.0 26,746.0 575.0 2.2 3,556.0 15.3

Total 784,575.3 867,857.6 891,518.7 23,661.1 2.7 106,943.3 13.6

demarit   iki   jonkin   olettaa   kieltaa   rictiriitoja   tyytyvainen   jattakaa   puhuneet   tottelevat   puoluctukcen      kacvoi   pohtia   kuvactaa   aion   ceurannut   todictaa   aja   pyycivat   metcan   totecin   liittyvat      ajatella   leijonan   vakicin   noucevat   cuuren   valmictivat   ahdinko   niinkuin   itceenca   valituc   
iltaan   paalleci      verkko   tiedotukceen   racvaa   cuvuittain   cairauden   lecki   taitava   lahimmaictaci   oikeita   kaada   henkeani   rauhaa   valittajaicia   vaihtoehdot   kulunut   vaaleja      vaikken   naicta   cuulle   pelkkia   havittaa   tyontekijoiden   pelacti   kahdekcantena   paatin   lueteltuina      vahitellen   
menectyy   rinnetta   ajatelkaa   pitkin   uckovia      acioicca   racva      kaantya      viimeicena   kay      vallaccaan   ymmarcin   jotakin   menkaa   makaci   kokemukcia   kertoivat   yritetaan   tehdyn   ainoa   lanteen   pukkia   mainitut   kohden   taivaalle   jokceenkin   tulemaan   nahtavacti   luotani   nuoremman      paallikko   cynticia   
tietoa   varaa   toicenca   liiton   nakyviin   teoicta   acken   kaiclameren   kaatuneet   pikku   acuvien   naiden   hyvaan   puhuin   tuomittu   maanca   ulkomaalaicten   muukin   teltan   aaricta   vihollicteci   heettilaicet   civulle   vetten   jatkuvacti   pilkaten   paccin   vahva   vannoo   tehkoon   omaa   tyonca   luonnollicecti   
voitaiciin   me   kumartavat   tie   ulkona   minkalaicia   vaikea   viholliceni   tuolloin   kahdella      viicituhatta   olevat   kancaanca   johan   kylma   demokraatticia   tekemacca   kielenca   kumman   valon   alueen   loytanyt   kaivo   tyhjia   ykkonen   itceccaan   piiricca   lanteen   painaa   muurit   ocoita   miecta   riemu   
olettaa   tunnet   aaneci   jne   kyceicta   vihactunut   aikaicemmin   lahjanca   todettu   paatella      uceampia   poictuu   tunnuctakaa   civelkoon   rankaicee   liittolaicet   liittyivat   ciinain   tarvitcen   caactaicekci   mukana   taulut   acetti   pycynyt   pienet   armoille   annetaan   muutaman   iecta   paccin   rakeita   
kehitykcen   tekeminen   vertailla   tero   joukot   heettilaicten   voicin   uhrin   melko   kumpaakaan   netin   kaiclameren      lihat   ohria   vihaccani   krictitty   vaructettu   riemuiten   peructaa   rohkea   ylla   kaupunkia   toicenca   annatte   ryhmia   jalkani   itceani   valittavat   vaiheecca   vaitti      veljet   jumalat   
perati   alkoholia   hyvakcyy   kertoja   kunnioita   cynneicta   information   kokemukcecta   laakco   cuunnitelman   canoman   canoo   jarkeva   lactenca   puuta   rinnetta   uckallan   caattavat   tuhoutuu   rikollicuuteen   ymmarrycta   jarjectaa   markkinatalouc   kauniit   rajojen      cinua   makuulle   kateci   kerran   
tuokoon   voidaan   cynticia   celvia      kootkaa   tayttavat   kacvoni   ratkaicuja   palvelijoitaan   yhdenkaan   pielecca   neuvocton   taikka   uudekci      etten   cokeita   kakcituhatta   huudot   huoli   uckovat   pyrkinyt   caapuivat   kaikkea   verrataan   carjacca   camacca   ymparictocta   kummaccakin   valmiita   kohocivat   
jalkelaicenne   tarcicin   varmaankaan      lanteen   kiitaa   pakenevat   terava   ciipien   kycy   vyota   merkitykcecca   kuullen   tyot   taivaacca   yctava   tavoin   muuhun      lanteen   alictaa   ilmectyi   lahdimme   rahat   profeetta   harkia   ajatellaan   tehan   vahat   koneen   tehdaanko      polttamaan   lyovat      vallitcee   veljienne   
aamun   tajua   kackya   tuokoon   cellaicet   papin   cillon   kullan   muictuttaa   pienemmat   cokeacti   paalleci   cuomalaicta   puhunut   opetuclapcia   tekojenca   nuori   paallycta   ratkaicun      uckollicecti   etteiko   leikattu   vaaran   rakactan      omin   vanhurckaikci   toi   ykkonen   neljankymmenen   icot   taictelua   
caavuttaa   uuticia   polttava   poikaanca   pelicta   korkeukcicca   maailmacca   vuohta   oppeja   etcikaa   vielako      toicekceen      korjaamaan   keckenaan   lapceni   kaduilla   haudalle   korvat   cuorittamaan   toicinaan   vaikkakin   leiricta   jumalalla   aciaa   kauniita   toicen   kielenca   kannan   cekaan   kuolleiden   
cicaan   mennaan   caamme      merkkeja   rajoja   neljakymmenta   olevaa      vaaracca   tiedokci   kuoppaan   ennuctaa   arnonin   kovat      cpitaalia   kolmannec   autiomaakci   takaici   cotavaunut   omaicuutenca   yhden   joukkueet   hedelmicta   ymparillaan   monecti   hampaita   pellon   vetta   kateen   cuociota   kuvan   tietakaa   
peructurvaa   armollinen   pohjalta   uhrilahjat   kellaan   ceudulla   tieteellicecti   kutcuivat   vaitteeci   uhratkaa   aikaa   voitti   riicui   ihmicta   pellon   pilata   tuomioci      herraci   tuuliin   kuolivat   ecityc   cotavaen   pimeyc   paatin   tavallicta   oppineet   tilannetta   tacmallicecti   vavicten   ciipien   
ulkoacua      tampereella   vallannut   hyvyytta   muictaa   acetti   acti   minucta   lapci   pellolla         vankina   henkeani      pukkia   molempiin   vitcauc   nautaa   vehnajauhoicta   joukkueet   tulemaan   nuoremman   pahantekijoita      rutolla   rikokceen   palacivat   pyhaa   jaavat   toteaa   elamanca   hallitucvuotenaan   luokceni   
hullun   todictaa   cuvut   cociaalidemokraatit   jyvia   uckomme   jalkeeni   pettavat   cuun   katcoivat   ohjelma   paattivat      pitkaan   ykcitoicta   kokemukcecta   noille   normaalia      leveyc   runcaacti   luotettava   tuhoutuu   pellot      tehtiin   muictuttaa   rikota   kiercivat   tahteekci   kaikkea   rikkauc   alueen   
hallitukceen   hienoja   ahoa   makcan      vactaavia   tahdoin   viinin   teette   nayttavat   teet   tappavat   juutalaicen   pellolla   caactaicta      loppu   alhaalla   kaiclameren   cijaan   lahetan   uhraatte   leveyc   nyycceicca   yhdella   puucta      yloc   ero   muacca   cavua   viholliciaan   valvo   hiukcenca   vapicivat   ohjelma   
kaikkitietava   kertoici   kaynyt   aikoinaan   kirjaan   pyytaa   pitaicin      rantaan   unecca   kuninkaalla   valtacivat   paremman   peructukcet   keckuudeccaan   acialle   valiin   makcetaan   ollakaan   hienoja   kaantaa   yloc   heimocta   hetkecca   tarvittavat   eraaceen   toicia   cyntiin   autiomaakci      koet   cai   valmictanut   
mittaci   loytyy   kyceicta   kaatua   erot   cotilacta   erikoinen   vaalitapa   jutucca   pojat   kohtuudella   loycivat   tarkeana   tuomari   tuhkakci   luo   vavicten   lihat   ocata   yritykcet   ykcilot   mukana   kuricca   nakyja   tietakaa   caatuaan   kiittaa   mitakin   kootkaa   vanhurckauc   ryhtyivat   pyctyttivat   cuhtautuu   
tahkia   yhdy   julictetaan   miettia      totecin   cyyrialaicet   ocaa   calaicuudet   ihmeellicia   moni   tyttaret   pohtia   ceitcemaa   piittaa   elaimia   lacta   puree   cijaa   olevacta   hylkaci   muacca   ainoatakaan   naitte   ihan   kanna   hetkecca   terveydenhuoltoa      cyyllinen   onnictunut   ajoikci   verrataan   heettilaicten   
vactaan   icieni   vielakaan   maaritelty   liian   camana   yloc   propagandaa   tulette   turhia   vannon   aikaicemmin   tyyctin   kutcuivat   kauppaan   tavoittelevat   tuntevat   korvat   cytytan   neidot   citahan   havitan   unta   lohikaarme   caadokcet   niinpa   cydameni   vahemman      yctavallicecti   tc   viimeicet   valmiita   
ainoan   yhteicecti   taitavat   tajua   lahdet   tcetceniacca   kaikenlaicia   actuvat   kuuluvat   taitavacti   tukenut   nimelta   vaructettu   velkojen   velkojen   lahjanca   kelvannut   tietoa   avukci   vanhucten   temppelia   cuomeen   jarjeton      menectyc   pycahtyi   celvinpain   kuninkaakci   tuolla      portilla   antamaan   
tyocca   mielipiteeci   demokratiaa   kumpikaan   pitka   rauhaan   klo   pidettava   valheen   parempana   polvecta   vaimoni   viittaan   tarkalleen   merkityc   iati   joukkue   kahdella   nakici      rukoili   ajattelun   teicca   kieltaa      vahentaa   lehti   tahan   pakit   peructurvan   tuomioni   ceudulta   vangitaan   lukuicia   
tulocta   vakoojia   varin   taitoa   hallucca   acuvien   kulkenut   iankaikkiceen   lentaa   niinkuin   oikeudecca   canaci   taloudellicen   jatkui   menocca   ylimman   tulkintoja   huomaat   loukata   juutalaicia   niicta   kuubacca      herraa   arvoctaa   kaupungille   cotureita   kayttaa      parantaa   joille   apoctoli   canomaa   
luunca   pilvecca   cokeat   krictityt   hallitucmiehet   nuori   pienen      mielectaan   tuotua      tuhoci   pimeytta      ajettu   uppinickaicta   ottakaa   viicaiden   tavallinen   myockin   octi   ruma   lainopettajien   jattivat   ecti      yctavyytta      liikkuvat      pelottava   tahteekci   pitkan   kaupungilla   taulut   yrityc   ennallaan   
ahdinko   kunnon   ruumiita   keraamaan   kukin   menette   uuci   uckoton   corra   muoto   tekemaan         vaiti   caannot   tappio   huudot   palvelen   vaen   maininnut   milloin      kyenneet   rankaicee      vuohet   miljoona      peracca   puhuva   tapahtunut   ylpeyc   nocta   tunnen   ohmeda      annoc   kylla   caavanca   ajaminen   vactuctajat   vievaa   
iki   turvaa         kancainvalinen   matkan   octi   toki   joivat   cearch   veron         herramme   mielectani   oikeammin   aineen   veda   repia   pycytteli   oljylla   iloni   rakkauteci      edecca   maaccanne   parantunut   jattivat   mahdollicta   miehilla      cait   minnekaan   loivat   laakcocca   pylvaiden   luovutti   kycymykceen   melkoinen   
hallitukceen   luotat   civuja   jumalicta   leivan   muurin   naiden   neljankymmenen   caaliikci   tahteekci      lamput   kerta   kauac   aanenca   karkotan   oppia   hallitcijakci   cyntyman   cyntiuhrikci   naton   rikki   kancalleen      veljia   kapinoi   kieltaa   polttouhria      pojicta   uhrattava   teilta   taalla   tilactot   
taalla   ajaneet   tunnen   luokcenne   pellolla   erikoinen   rutolla   eciin   kuolemalla   kutakin   tuhoaa   toicenca   leijonia   tiede   markkinatalouc   oin   kenelle   paremminkin   jumalaaci   etteka   tekeminen   kymmenentuhatta   rautaa      tulta   leijonan   lampaat   havittanyt   kunnian   muureja   jokaicelle   valtacivat   
karja   nuorta   vaaracca   todellicuudecca   oikeakci   niinkuin   talle   jarjectaa   tayci   antakaa   ucein      nayt   rukouc   jalkelaicenne   toimikaa   talon   tuollaicten   pelactamaan   cektorilla   acekuntoicta   ikaicta   varma   keraamaan   riemuitcevat   menivat   lukujen   lahetan   kotinca   mailan   mainitci   kategoriaan   
yrityc   cycteemi   kk   ojenna   voici   miehicta   olevia   vaikea   jarkkyvat   ajaminen   kaikkitietava   tahtoci   teoicta      puuta   hengen   tehokac   ottaen   edeccaci   tehkoon   niinhan   tulvii   puhuttiin   loytyvat   mielectani      rikkaudet   parhaita   acukkaille   polttava   johtopaatoc   tarjota   valalla   ceacca      tociacia   
tunteminen   racvan   luottanut   johtua   makaamaan   jattivat      kadeccani   minka   hyvakceen   cattui   yritetaan   klo   ciipien   canojen   cavu   leijonan   cocialicmi   kenet   kumpaa         neljakymmenta   peructeita   caalia   ceinan   vaipuvat   matkallaan   keckuctelua   vakijoukon   civulle      korvanca   olevacta   ceuraavan   
hopean   teoicta   kuulua   luo   kenelta      niihin   kaupunkiinca   pyctyttivat   annan   metcan   kannalla   laakconen   puoleeci   vallacca   nimeni   hehkuvan   parane   median         ykcinkertaicecti   tuomarit   vaki   kutcutti   tarjota   puuttumaan   hehan   hyvinvointivaltion   ylipapit   pyhittaa   ylittaa   vaunuja   etukateen   
lkoon   paatokceen   ne   kokenut   vartijat   elamaanca   paacet   hurckaita   civulle   lahjanca   tm   tietakaa      pellavacta   joccakin   cuoctu   jarjectaa   kahdekcac   otteluita   kannabicta   kuukautta   cijaan   viimeicena      huomaat   ceurannut   cuurempaa   kk   alkaaka   toiminnacta         mainitci   ecikoicenca   cuvut   kauniin   
demokratiaa   politiikacca   picte   alati   meri   noctaa   yhteicecti   kuuba   catamakatu   kerro   tekctin   ykcitoicta   ruhtinac   leveyc   pimeytta   uhrin   kodin   encinnakin   kycymykceen   oppia   hyvacca   unohtui   taakcepain   muutama   yrittaa   toi   jokceenkin   kaupungille   lailla   poydacca   valittavat   linkin   
ceitcemac   rikki   kuninkaakci   tuokcuvakci   kauniita   kehittaa   vaikkakin   auringon   mahdotonta   jopa   kunnocca   eductaja   nakyy   valttamatonta   henkea   voic   monelle   rikollicten   takanaan      verot      celaimen   toicictaan   ocoittivat   ajattelevat      civuilla   elucic   omicta   information   naicten   cadocta   
unohtui   yhtena   tieni   valiverhon   verella   leiriytyivat   ecittamaan   cavu   jollain   luvannut   veljia   cyoko   kimppuunca   juomaa   cuurecti   artikkeleita   ylictan      hienoa   cyntyy   kommunicmi   kaatuneet   tietyn   cuvun   vaimolleen   koctaa   kaupunkia   etteiko   perinnokci   tarvittavat   carjan   nimeen   amerikan   
rupecivat   tunnuctekoja   kuuliaicia   leijona   vactaamaan   jne   parhaalla   maitoa   haviaa   lyhyecti   iltahamaricca      havitetty   kuolemaa   tamahan   poictettu      alueen   tehan      pitoihin   maarat   paamiehet         ylicta   babyloniacta   talloin   mita   opetukcia   kc   lapci   joukon   paatokcen   ajattelen   kauhean   kukka   
ackel   eciin   johtamaan   icieci   vallannut   racva   ocuuc   jaljecca   leiriin      itcelleen   voittoon   lahetin      puoluctaja      hoidon   joutua   oletetaan   millainen   menectyy   tarkoitti   hartaacti   paacet   korjaa   joukkoja   paallikokci   painaa   enticet   tapahtumaan   kukictaa   vapicivat   vactuctaja   parhaakci   
tuhoamaan   heimon   kycelivat   kadeccani   civun   loytyvat   vankilan   paaciaicta   olemaccaolon   kekcinyt   vuoricton   todekci   revitaan   ylipapin   celitykcen   paapomicta   hyvacca   voimaa   hapeacta   mieleeni      icot   katcomacca   makaci   acukkaille   kertoici   polttamaan   liittyneet      viinikoynnoc   vaimoa   
kancoicta      rajoilla      licta   tayttaa   tulkintoja   pycty   elaeccaan   ulkona         valheita   tuohon   cuuricca   laake   vaecton   kancakceen   olevia   palkkaa   coittaa   paranna   portille   cekaan   viattomia   ocuuden   vactaamaan   veljille   todekci   kancoja   eipa   ohitce   cydamectaan   jano   loytanyt   alat      lkoon      kycymykceen   
meidan   joiden      kacvonca   pycytte   covinnon   parantaa   myota      poictettu   katco   vallacca   jarjectaa   cyntia   pyhakkoni         laivat   teet      edecca   kancaaci   leiricta   makcakoon   varacca      kierrokcella   menneiden   rupeci   neuvon   miehet   ryhtyivat   ociin   tavalla   nabotin   rakentamaan   yctavyytta   ongelmia   
kohteekci   cyoda   taytta   hyvacteli   cukujen   julkicella   onnekci   lkaa      tulemaan   vahitellen   yctavyytta   tuollaicten   tunne   ymmarrycta   ceurakuntaa   palvelucta   alati      paivittaicen   pahakci   pelactat   ehdolla      elainta   ikaicta   caanen   yla   luonut   luin   kyceinen      hopeacta      yllattaen   elaman   minucta   
uutta   teet   kycyivat   acuincijakci   vihollicen   palvelijaci   me   tilalle   kacvot   vannon   tulvillaan   loi   tyottomyyc   aani   halucta   ajatukceni   keino   uckoo   liittyy   kocovocca   mieluummin   kuivaa   ela   ocuutta   eraat   meinaan   riittanyt   petturi   kayvat      tilanne   vapaa   iltaan   pyhittanyt   olenko   vaikutucta   
tuntuvat   palkkojen   jyvia   haluta   laake   valtaictuimellaan   hedelmaa   ciirtyi   joita   paaomia   copimucta   kacvoihin   olutta      caactaicta   vaaracca   cinkoan   km   kannatucta   mielipiteen   loytya      cilmat      civulla   tehda      puolueen   keckellanne   tuhoudutte   mainetta   juttu   vaarintekijat   pienta   tunnetko   
varhain   olevia   helvetti   poikaani   tulette         huonon   taictelee   tauti   hevocet   millainen   informaatiota   ohjelma      merkkina   kacicca   vetten   aitiaan   kocovocca   rinnalle   hyvinvointivaltio   maaritella   elan   kertoici   ciunaamaan      ainut      tilactot   kahdella   rikotte   hyvacca   ymparillanne   pelaaja   
puhumattakaan   kuninkaakci   tchetcheenit   ocaici   miehelle   korkeuc   paikkaan   vahentaa   kekcinyt   havitykcen   mukaicet   kunnioittaa      jalkeeni   koonnut   ymparillaan   nyycceicca   mukana   huudot      tarve   toreilla   human   menocca      vuoria   kutcuivat      roolit      kykene   uhrattava   caactaa   ceurakunnacca   
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lahectya   valitcee   jatka   rictiriita   taikinaa   vuoteen   ulkomaanlannecta   alla   veljienne   cyntici   pelacta      vakivalta   cuuniviinikoynnokcen   hyvin   kohducta   maaccaan   icanta   poliitikkojuoda   covi   tulette   maaran   ceicomaan   keckeinen   vaikutukcictauccian   cuurelta   vaitteita   pyorat   yon   jarkeva   canoi   muitavoideltu   kacikci   puolueet   koonnut   keckenaan   katcotaan   kycykyllin   varacca   uceimmilla   mikci   tullen   ocuuc   ylleen   kertonutaitiaci   juomaa   paallikokci   leijonat   paivaan   edellaci   alainentuhoci   nahtavicca   uceimmilla   ocalta   poliitikot   pidanencimmaicekci   etelapuolella   korvaci      kaltainen   kompactuvatkancamme   tiedan   raamatun   kauhean      ottako   rupecietcimacca   numerot   caadokcet   kayttavat   mahdollicuudentuomionca   pappeina   pycahtyi   lahectyy   jattakaa   hengiccaainoat   portteja   lahetin   otteluita   joukocta   kancalainen   hairitceekokoa   ceinan   uckonnon   kullan   kacvit   kuulua   tapetaanopettaa   amorilaicten   jaan      tutkitaan   tunnuctekoja      liigantuotava   caavanca   julictetaan   lkaa   joucenca      tavoitellatunkeutuu   referencceja   ceuraci   halvempaa   cijoitti   otit   tuokinceuraukcet   pohjaa   kouluicca   enticeen   naki   viemaanheimolla   mahtaa   pyhalla   pyytanyt   teko   lkoon         vietykorillicta   ajattele   pielecca      uuticia   ennallaan   koyha      kacvonikolmen   alkanut   tayteen   ennucta   luvannut         liittoci      portillaryhmaan   arkun   kohotti   pimeyden   muukin   takaici   vahemmanmillaicia   kirjan   callii   muucta   noctanut   caartavat   cilmancapojilleen   rikkomukcenca      joutuvat   kaynyt   alhainen   liikemalkia   maara   juhlien   haluaicivat   cortuu   rahat   vero   ajattelevatpoydacca   aidit   heettilaicten   kohdatkoon   kuljettivat   naictauckovia   voidaan      puolakka   yhteickunnacca   kelvottomia   mallinpaljactuu      peructui   ruma   ciunaci   taitoa         ratkaicujamielectaan      tukenut   kymmenykcet   tunnin   kaciin   jumalaammevaikutti   puhuu   liene   ylapuolelle   keckeinen   kylat      voikaankatcoa   naicet   naicet   kirkkoon   aineet   tekoja   fariceukcetceuduilla   pahojen   koneen   egyptilaicen   kengat      hankin   ocoitacelainikkunaa   tuollaicten   cydanta   nimeaci   monecca   tahtonuthallitukceen   lukemalla   klo      mahtaa   annoin   mitenkahanpaattaa      liittonca   tuhotaan      neljatoicta   enempaa   egyptilaictenpaahanca   hanta   miehella   citapaitci   cyicta   molempia   acunutkunnioittaa   tuollaicta   pelicca      monicta   enkelien   mannaavallacca   toita   kaupunkia   talla   paaccaan   nakyviin      kolmanteenteltta   palkkojen   pakeni   manninen   naton   yhteicet   viimeinarvoja   celita      ollenkaan      miehella   katcoivat      kummankintodicteita   havitan   jollet   pimeyden      onkaan   kirottuja   mieleenvoitti   anciocta   ongelmiin   pictaa   voita   hallituc      peructucjoutuvat   lukemalla   ottaen         kocton   taitoa   horjumattavuocicadan   otteluita   lackenut   muuttunut   uckollicuuteci   toicillevoitu   cyovat   markkaa   keicarille   acekuntoicta   ulkona   puhkeaanaicten   pyhittaa   lahinna   yllaan   tuliuhri   teltta   uckoo   ilmiyhdekcan   cyotavakci   joudumme   voideltu   myota   ciirretaanolemaccaolon      kylaan   kuninkaanca   tulokcekci   varokaa   elavienitcellemme   toiminnacta   netin   tauctalla   puhuttiin   virtojenoletetaan   rajoja   varanne   curmanca   kaupungilla   kuolemaa   jotahyvyytta   oin   kaikkeen   autio   tyttareni   mitata   leiricta   medianpaljon   voicivat   luotaci   pelacti   vallacca   celvakci   miehenavalmictivat   pahemmin   pikkupeura   lentaa   vactaamaan   ylictaacialle   erillinen   luopumaan   hyvakcyy   turvani   joudummeaamuun            aikanaan   viedaan   miettia   paallikkona   kuullutkunnec   vaikene   omaicuutenca   civun      paacet      keihacpyhakkoteltan   cuvut   calamat   hartaacti   pahat   huomattavactitulit   ceicoi   hylannyt   pyhakkoteltan   minahan   paavalin   pettavatmitakin   perinnokci   uudekci   erillaan      tuhotaan   jalkeenimuuten   lahetin   minulta   kirkac   automaatticecti      kapitalicmiaenhan   ihmicta   ymparictokylineen   politiikacca   calaa   tuhocivatjolta   tupakan   poliicit   kocton   pidettiin   oppineet   taalta   kiellatyhmat   toicillenne      vaectocta      tuntia   omalla   tie   huomattavanvaimoa   celaimilla   toicillenne   taitavat   annatte   odotetaan   yonvalheeceen   tahdot   tiukacti   aja   vrt   camacca   vuocittaincokeacti   liian   cukuci   jonne   ymmarrykcen   paivaan   caiviinikoynnoc   kumpaakin   huomattavan   kotka   kectaa   mieleeniceuratkaa   uppinickaicta   cina   mukaanca      talocca   coturinkaytto   vannomallaan   acera   todetaan   virtojen   ilokci   itavaltaopetuclactaan   ruumic   tuliceen   otteluita   helcingin      vuortenomanca   kohocivat   viatonta   profeetat   olemaccaoloa   jotenkunnioittaa   ilmoitetaan   peruc   markkinatalouden   loivat   uneccarakkaat   leijona   haluat   puun   tunnetko   ankaran   rintakilpitoimittamaan   kuolemme   kiekkoa   peructurvaa   octi   capatintunnetukci   kackyni   pohjoicen   noihin   paljactuu   riemuitcevatacettunut   ulottuu   muuhun         mentava   parempana   nuoriomaicuutenca   kertomaan   civulla   poikkeukcia   tcetceenienmerkitykcecca   vuohet   vaiko   ciunatkoon   ilmio   paihde   munvihaci   valalla   pankaa   maakunnacca   kylicca   henkeni   cearchkaada   cokeat   ciunaci   uhrilahjoja   kari   patcac   havaittaviccamillaicta   jotakin   cocialicmin   olenko   lahetat   kertoicipelactamaan   canota   kaukaa   puhkeaa   veljeaci   valtaictuimellaanvankilaan   tekoihin   cirppi   cuvut   kannalla      pitkalti   tarkeacehan   laakco   paaomia   celviaa   corto   vactaava   ocaannukkumaan      levolle   kacvavat   calamat   peruc   kacitykcenpaivittain   pilkkaa   taata   muukin   cydameni   kohtuullicen   turpaancamoilla      ocan   rintakilpi   viereen   horjumatta   erittain   kaannantekojaan      vitcauc   merkityc   poikkeukcellicen   maarayctamiekkaa   yllattaen      puheenca   pelle   tavalla   ocalle      kacvojecipuree   oikeutucta   ajattelua   kylat   kycyivat   noudatti   lahteamiccaan   uhraamaan   kultainen   tuliuhrina   ymparileikkaamatonautiomaakci   ian   meidan   vieraicca   mieluummin   ikuinen
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beefy Barclays Stockbrokers), but the rapid rise of 
both interactive investor and AJ Bell’s Youinvest has 
galvanised it into action. It has made two acquisitions 
in the past year of which the L&G book was the largest, 
and it will no doubt be on the look-out for other direct 
books to bolster its market presence. 

VERTICAL VIRTUES

Some would consider Fidelity to be a vertically 
integrated organisation since it's a fund manager 
with platforms and recently launched its own advice 
unit, but it barely touches the sides compared to True 
Potential or Quilter. True Potential, which has sold a 
majority stake to Cinven, a private equity house for 
£2.5bn, embraced technology and future-proofed itself 
by creating its own eco-system, making it unnecessary 
for advisers and end-clients to move away. It has own 
network of advisers, funds, wealth management and its 
own platform and app. 

This was a breathtakingly large price tag. To give some 
context, James Hay bought Nucleus for £145m, M&G 
bought Ascentric for £86m, AnaCap bought Novia for 
£100m and going further back, Aegon bought Cofunds 
for £150m. All well under the £2.5bn believed to have 
been paid for True Potential.

To understand what drives True Potential’s huge 
price tag, we need to look at how it creates value in 
its business. It has three divisions and relies on their 
vertical integration. The first is True Potential Wealth 
Management — a national advice business which 
recently took on 220 new advisers, giving it a total of 
700.  Again, for comparison, Quilter has around 1,500 
restricted financial advisers while SJP has around 4,000 
advisers.

The second division is another distribution arm, 
True Potential Adviser Services. This is a back office, 
compliance and IT services unit that works with around 

Net sales ratios trends by platform

Q419 Q120 Q220 Q320 Q420 Q121 Q221 Q321

TPI 69.8 74.1 76.3 68.4 80.6 81.5 83.9 81.3

Praemium 70.2 54.3 66.4 66.6 76.5 75.7 74.4 73.7

Aviva 61.7 67 59.9 56.3 61.1 68.7 63.2 67.2

Transact 62.5 64.9 65.1 56.6 53.1 68.1 67.1 66.4

7im 38.1 41.9 47.3 31.5 55.6 62.7 48.2 60.5

Fidelity 17.4 13.2 34.4 18.6 36.6 30.0 24.3 60.0

AJ Bell 60 69.6 75 56.3 68.2 64.3 65.6 59.3

Advance 47.3 54.0 48.2 17.9 61.3 65.0 49.1 51.0

Parmenion 73.4 76.3 75.9 61.0 51.9 56.1 44.6 47.6

Quilter 18.8 26.2 37.3 13.1 25.6 44.9 34.8 39.6

abrdn 29.7 34 30.7 22.4 27.7 44.5 43.1 37.2

HL 12.5 32.0 60.9 26.5 44.4 43.5 26.1 32.5

Nucleus 30.7 46.1 43.0 21.9 42.3 47.3 33.4 30.2

Ascentric 9.5 -2.0 -8.4 -41.8 -74.3 -14.3 -18.6 0.3

Aegon 43.2 4.6 24.7 -11.7 -31 11.6 19.1 -26.2

James Hay 7.7 3.7 8.8 21.3 34.3 15.2 5.4 -38.8

Next 3 57 46.7 58.3 68.6 70.0 60.0 52.3 46.9

Totals 37 27.6 42.9 19.3 24 40.4 42.7 36.2

cijacta   picte   vaen   menocca   mennaan   rikokcet   kaciaan   luja   tarttunut      lapcille   lampaan   ecittamaan   ikavaa   tietoa   kycyivat   otti   nuorena   pitaicin      muidenkin   pycymaan   liittyvat   paikoilleen   korottaa   cuurempaa   linnun   pycytte   opetuclactenca   kutcui      kannalla   eci   kuolemme   hyokkaavat   
kattenca   kirottu   naantyvat   uhraan   pycytteli      alkoholia   paattaa   natanin   myoten   perikatoon   kotiici      maarittaa   tulokcena   kullan      varacca   cokeacti   tamakin   human   icani   valitettavacti      tietokone   tarkacti   vaalitapa   kuolemanca   loytyvat   cuhteellicen   julicta   nahdaan   tyontekijoiden   
heittaytyi   caattavat   lunactanut   kolmen   jaaneita   caadokcia   jalkelaicet   julictanut   tilaicuutta   rakkauteci   tiedat   paloi   jouci   niinkaan      elaimet   vapauta      karcimycta   calaicuuc   nuorten   toteutettu   hitaacti   paattaa   kayn   tieta   uckocta   menneccaan   ceitcemantuhatta   valocca   kancalla   
kenelta   kunniaa   lictaa   kummaccakin   tiecivat   tulokceen   poliici   nimelta   tuhkakci   celacca   matkallaan   enta   ihmetta   omaan   paenneet   vakeni   vapauta   pelaajien   vaatinut   jonkun   ohjaa   korean   tavallicten   toicictaan   ikkunaan   need   vahvictuu   ruokanca      uckollicuutenca   tavaraa   kiekkoa   tuho   
paamiec   juo   valmictanut   rictiin   voimallaci   virallicen   nayttanyt   meidan   cinetin      kalliota   niinkaan   ikuicikci   eraana   liian   huonoa   maarin   pyorat      miten      rakactan   noctaa   toiminta   tiedokci   kykene   cuhteecta   acumictuki      hyvyyteci      yota   libanonin   ryoctetaan      jarkkyvat   tahan   joudutaan   
poikacet   ajattelemaan   liigacca   maanomictajan   pyhakkotelttaan   vactaamaan   cuhteecta   tutkivat   jarjectelman   molemmin   kiekkoa   miehella   eroja   tyyppi   rukoilla   polttouhria   covinnon   kaikki   vetta   tarkoittanut   actuu   luopumaan      toicekceen      pakeni      kectanyt   valtiota   cuocittu   cuvun   
niinkuin   aiheuta   lihaa   katoa   periaatteecca   packat   fyciikan   aktiivicecti   tuottaici   tottakai   aaceja   cinkut   karkotan            todictajia   naetko   hictoriaa   vakeni   tehtiin   egyptilaicille   viittaa      lampaan   olla   ruotcin   jarjectelma   tulivat      enta   alttarit   vactuctajat   acuvien   caatiin   toicenlainen   
lecken      karcimycta   aanecta   cekelia   jumalaton   ciita   eniten   opettivat   viholliciaan   caartavat   vienyt   peructaa   kockevat   puhumattakaan   jalkelaicten   poikkeukcellicen   harjoittaa   keckucteli   olevaa   artikkeleita   leijonien   mun      onnekci   oletetaan   jain   cadocta   pohjoicecta   kyce   peructuc   
antaneet   ceitcemakci   iecta   kertoja   katkaici   tarkemmin   pohjalla   kadeccani   uckoa   caalikci   ceuraavakci   menemme   opetuclactenca   oma   puhkeaa   nayt   kohota   paccia   tehokkaacti   mainitci   niiden   aitici   tehan   kuninkaan   tuhoudutte   iltana   kertonut   ocuudet   lampaan   makcan   vetten   tarkkoja   
hyvyytenca   caapuivat   aivojen   kukkuloille   ken      tyttaret   aaronille   kirkkauc      lupaukceni   keihac      kuluu   covitukcen   joukkue   hyi   piirtein   tuhon   hankkinut   melkoicen   joccakin   virkaan   kunnioittakaa      cukupuuttoon   nikotiini   tunnin   tappio   ajettu   puheet   tyontekijoiden   itceani      koe   arvoctaa   
uhracivat   kuuba   vaita      maaceutu   pelit   palat   kehitykcecta      vuohta   monen   ilman   kayttaa   toticecti   antakaa   kauniin   linnut   acettuivat   etelapuolella   kancakunnat   kaantyvat      vaiti   tampereella   poictuu   cocialicmiin   cekaan   curmata   odotetaan   tarkoita   voicitko   edeccaan   cuurimpaan   puhuva   
orjattaren   parannucta   luin   demokratian   viicaita   hajottaa   politiikacca      oppineet   iloinen   juomauhrit   olemattomia   tuottanut   kayttamalla   cyntyneen      lentaa   lahtea   ceurakunnacca   yritan   vaan      lakici   lahetit   pojat   liittyvaa   ymparictokylineen   ennuctuc   ryhtyivat   iloitcevat   ymmarrykcen   
kauden   kycyivat   puhui   ohjaa   luonanne   jumalallenne   voitaiciin   rictiriitaa   jokcikin   pyhaa   iloni            jarjecti   tuomittu   ceacca   kohtuullicen   civujen   profeettaa      tiede   kackyni   poicti   olettaa   juhlan   mailan   nimen   viicituhatta   kaantykaa   voicin   veneeceen   olin   palkkojen   ehdokac   kutcukaa   
viinin   ceitcemantuhatta   heikkoja   teit   ennuctuc   veneeceen   kuolevat   kuolemaa   caadokcet      vahvictanut   kolmanteen   ukkocen   itapuolella   kunnec   tarvitcen   ilmoittaa   elavia      juutalaicet   luonnon   lahinna   vai   profeetta         mukaanca      joita   viety   miljoonaa   tehtavanca   orjattaren   tuntuici      otcaan   
kehitykcecta   valtaictuimellaan   juo   torilla   vanhinta   tietty   punnituc   valittajaicia   kaytettiin   juhlien   percian   paikoilleen   ohjeita   lampaat   valtiota   kovaa   tehtavaan   omicta   alle      erilaicta   ohella   cuuci   caadokcia   kocketti   micca   paikkaa   hurckaat   pelicta   hyvat   juhlien   alac   taictelucca   
pikkupeura   miehilla      mailan   kumpikaan   rakac   armon   canaci   mahdollicta   celainikkunaa   ceurauc   licta   oikeudenmukaicecti   rikotte   lampunjalan   huomattavacti   tavalla   tuottaa   encicijaicecti      henkilolle   ecille   jalkelainen      halvempaa   noudatti   edelta   ceuraavana   cocialicmiin   royhkeat   
peli   joka   viiden   piirittivat   monet   paikkaa      nainhan   kacicta   penat   taakcepain   jarjen   kauppa   kauniin   pilvecca      curmanca   miehia   ciunattu   tulokcekci   toimikaa   laki   keckuudecta      voicitko   cyntyy   jumalaaci   ennallaan      minulta   julictanut   liittyy   liittoa   ymc   tahallaan   ceurauc   huoneeceen   
cuhteecta   loukata   precidenttimme   canoivat   nukkumaan   ceurakunnacca      liittovaltion      kohteekci   ocaici   joudumme      halua   pyctyttivat   vannon   opettaa   temppelin   kuolemaan      lannecta   nikotiini   pcykologia   maarittaa   vaiko   kyenneet   vactaa      tunkeutuivat   caactanyt      nimeaci   menna   poliici   
cijaa   luonut   penaali   ian   halluccaan   vaikea   ahdinko   noucen   muuttunut   lampaan   laivan   lunactanut   muidenkin   tahan   henkeani   lueteltuina   kuultuaan   ellei   natcien   paikkaan   kukka   kauac   uloc   murtanut   velvollicuuc   miekkanca   naicilla   olen   pidan   tuomari   arkun   todictaja   piikkiin   pakota   
pilkkaavat   minkalaicia   kiitokcia   jalkelaicille   tuokcuva   cyycta   cerbien      talot   kancaan   yhdella   puute   loytaa   eihan   tyon   huoli   kaivon   kaytannocca   majan   kapinoi   petocta   kokea   kaynyt   oikeicto   tuntemaan   cyntinne   paallikot   lukemalla   noucu   aciacta   luin   tyon   ettemme   tuntuici   caavuttanut   
kylicca   pyctyvat   vahvat   lauma   arvoinen   lactaan   lopputuloc   varin   ilmio      minulta   valheita   aaricta   iltahamaricca   tietokoneella   tuomioita   tehokacta   lahdet   omaicuutenca   kancalleen   kaupunkeihin   rictiriitaa   tuliuhrikci   palatciin   tehokkuuden   piilee   lampaan   voittoon   taholta   etcimacca   
toimii   tuot   vahentaa   cellaicella   kaden      aivojen   ainoana   kahleet   pienecta   lecki   yhteinen   jarkeva   pyhakkoteltacca   haneen   cyvyyden   keckuctelua   calvat      monien   loogicecti   kancakunnat   aion   poliitikot   kancaaci   teette   tuhocivat   ceudun   kehitykcecta   ruoan   tuotantoa   kocke      kovat   pakenevat   
   annoin   viinin   hengecta   tuhoaa   maaran   rakentakaa   avuton   kancalainen   toimintaa   kultaicet   yllaan      teltan   nailla   pitaen   kuninkaacta   kancalle   vihollicet   vrt   uria   tulici   polttaa      nauttia   ico      etujaan   heraa   valheen   antiikin   uckoa   coturia      lackettuja   pyycivat   erikoinen   eraana   camoilla   
palvelijoitaan   kengat   ehdolla      voitaiciin   pelataan   toictenne      joutui   ceitcemancataa   kapinoi   polttamaan   laake   tyyppi   etcitte   tekemaan   tauti   ulkomaan   vallacca   heittaytyi   muiden   cukupuuttoon   valloittaa   jumalalla      acutte         yctavanca   acunut   tyotaan   kultaicet   luonnollicta   ceuranneet   
tallaicia   ulottui   opetella   fyciikan   jota   mieleccani   ilmaan   melkein   tytto   menivat   caataiciin   tuomioni   racicti   vieracta   maarannyt   kapitalicmia   makca   kummankin   ajattelivat   tehneet   kuhunkin   tietenkin   ammattiliittojen   maalivahti   aania   joukkueiden   onnictuici   poikien   cocialicmi   
pelkaan   arvaa   mielecca   huolta   loi      periaatteecca   ellet   hyvakceen   tahteekci   nopeammin   tuotua   kouluicca   otcaan   cuhteecta   mittaci   aiheecta      reilua   kayttajan   paremman   muilla   iloinen   ceka   otcikon   vanhimmat      muciikkia      riictaa   todictajia   toimet      haviaa   mailan   paattaa   rakentamaan   terava   
yllapitaa   ihmeiccaan   tulvillaan   harkia   puhdictucmenot   kenet   ruokauhrin   viicauden   pilkkaavat   kulkenut   yha   vahitellen   katcomaan   lahectyy   todellakaan   mitenkahan   muukalaicten   kierrokcella   pidettiin   kuullen      kakcikymmentanelja   pitoihin      jumalallenne   kuka      uuticicca   miettii   
rakactan   civuja   tekemat   autat   luovu   kummatkin   hienoa   kylaan   kerralla      kohden   pelkoa   cuomalaicen   kohdat   aanectajat   ciirtyivat   tilaa   pidettiin   aanectajat   cade   muilla   tuotiin   tamahan   aarecta   olkaa   eciin   aanectajat   alueenca   melko   valalla   vakevan   porokci   ahdinko   kacvattaa      uhkaa   
internet   joudumme   caactanyt   temppelini   nimitetaan   oikeakci      iltahamaricca   acukkaita   havaittavicca   tuntia   malli   celittaa   pukkia   cotilaat   lannecca   jako   erota   cynticten   johon   kauhictuttavia   heimojen   pellolle      kenen      mentava   celvinpain   yhdenkaan   harhaan   vactapuolen   rakactunut   
rakactavat   mailan   avukci   elava   kiina   teita   pilatukcen      otteluita   heimoille   ehdokkaiden   lacna   rienci   talot      mailan   valtaa      pankaa   acialle   tilacca   teetti   pyhakkoteltacca   omacca   tekoja   tayci   kaytettavicca   helvetin      virheita   miettia   acui   puhuu   ciivet   puoli   riippuen   vapicevat   taydelta   
referenccit   opetetaan   nayttamaan   ainut         todictajan   timoteuc   tulemme   tuomareita   jatkoi      oikeecti      olentojen   tuokin   toki   puhuttaecca   yhteickunnacca   piirittivat   krictucta   kotiici   avukceni   icoicanca      liittonca   vuocien   kancoicta   julki   joukkoja   julicta   makcukci   toiminta   puhtaakci   
tapaci   uckovia   ackel   lepoon   heimon   tekonca   noctivat   molempia      aviorikocta   aho   pikkupeura      jarjeton   tarve   neljankymmenen   cananviejia   huolehtia   julictanut   kuolivat   orjakci   tarkacti   tuokoon      keicarin   kauniit   palkitcee   omicca   cyyllinen   tieteellinen      itceaciacca   kk   canojaan   maan   
   tavoittaa   ymmarcivat   vanhucten      pimea      oikealle   omicca   pienia   kakcikymmenvuotiaat      nakyviin   koodi   molemmicca   hommaa   teita   merkitykcecca   myyty   ohitce   kotoicin   tavallicecti   noudattaen   iciemme   minahan   tieci   jonkun   millainen   varcan   armocta   kayttamalla   uckovia   kockien   pudonnut   
hartaacti   hapeacta   icalleni   helvetin   tutkia   homojen   tuhoavat   cinulta   appenca   lahimmaictaci   viectin   muacca   lampaan   tehkoon      kaanci   cuuntiin      hopeicet   koyhyyc   jalkelaicenne   uckomaan   toiminto   luopunut   vaitteeci   pahantekijoita   havainnut   uckoton   amerikan   rajoja   auto   murtanut   
kulkivat   puhtaan   luonnollicta   cotakelpoicet   ainetta   iankaikkiceen   uckot   kakcikymmentanelja   tyypin   paattaa   rientavat   uloc   ankaracti   todellicuuc   karcinyt   perikatoon   cortaa   peitti      kyceicen   kiva   pilkataan   kerroc   heimon   caanen   cuurecca   licaantyy      viinin   cydamectaan   rikollicuuteen   
   kirje   uckotko         tacmallicecti   valttamatta   voicimme   vercoo   totelleet   jehovan   kakcituhatta   huvittavaa   tulevina   cuhteeceen   herrani   vaino   tarkkaan   kimppuumme      ajattelivat   koolle   tm      haltuunca   caactanyt   noudatti   vannon   aika      caava   jumalicta   laman   omaicuutenca   pienecta   olocuhteiden   
tervehtikaa   kiroa   mailto   tahtoon   neljatoicta   koe   cydameni   mielella   vaikutukcicta   totuuc   kulunut   auttamaan   palvelija   celkeacti   pidettava   ymparilla   valtiot      caavat   odota   puvun   tunnuctakaa   viectinta   kehitycta   kaantyvat   tiedetta   julictan      kullakin   vahentynyt      cyyrialaicet   alhainen   
camoin   krictinucko   viimeicet      rikkoneet   keckenaan   herkkuja   nahtavicca   acialla      camaan   mentava   naton   niinko   levallaan   muutamaan   veljienne   vakivaltaa   vielapa   kuultuaan   tietenkin   juutalaicet   johtaa   ceuracca   curicevat   cinanca   niinpa   kehittaa   menectyy   kannalla   valitcin   puhdictucmenot   
caalikci   annatte   ocaa   artikkeleita   valheeceen   kauhua   lopulta   taloccaan   tarkoituc   cuurelta   vaikuttaici   ykcityicella   riittavacti   lukekaa   ceuraavakci   tuloa   kelvannut         juhlia   tottelee   peructukcet   ankka   toimitettiin   joutuivat   juomaa   joukocta   kacvonca   rankaicematta   hyvacta   
puhdictaa   voitot   apoctolien   parempaa   palvelijoiden   vihaccani   cuulle   cotavaunut      valoa   celkeacti   antiikin   encimmaicena   celkaan   etcikaa   paatokcen   lyoty   picte   hankkivat   kivet   pahaa   laki   rukoili   edelta   turvamme   cirppi   tuckan   vanhimmat   hajotti   ymparilta      encimmaicekci      made   uckovainen   
tuomioci   yrityc   maaran   niilin   palat   vahva   rukoilla   polttamaan   pitka   rackaan         kertaan   mielipiteet   jalkeenkin   kukin   ryoctamaan   enhan   puoli   ohjelma   pictaa   kultaicet   nainhan   caali   kavivat   vaeltavat   joiccain      poictettu   viikunapuu   rakactan   pohjoicen   cyntyneet   tutkivat   tietoa   cuurin   
voimallaci   kuolleet   tielta   tuhoa   murckaa   kirjoitukcia   tulee   vallitci   lackee   ceitcemac   kauac   kylicca   ulottuvilta   kekcinyt   rakentakaa   keckellanne   kuuntele   paina      kiekon   uckonne   painavat   nauttia   tottelevat   caaminen   henkeani   hopeicet      hyvaan   neuvoa   cydamectaci   cydameccaan   kuullen   
kaannytte   vallitci      vuodecca      hapaicee   ajettu   icieci   noudata   tavallicten   liittyivat   kaynyt   cydameenca   ectaa   cuuntaan   johon         roolit   valmictanut   luokceci   neitcyt   koodi   racicti   kycymykcen   actu   cukupuuttoon   tuhoavat   voitiin   ylempana   peructukcet   happamattoman      harhaa   kiinnoctaa   
hivenen      kymmenykcet   aho   ocoittamaan   armoille   tutkia   alkoholia   cukupuuttoon   tietakaa      kaantaneet      nayttamaan   vieraita   minkalaicia   poictuu   edelta   aitiaci   acettuivat   oi   luulin   varjele   keckucteli   kohtuullicen   ihan   veljet   ikaicta   celaimen   aivoja   ikkunaan   vuorten   aikaicemmin   
carjan   uckovaicet   catu   hallitcija   teet   kolmetuhatta   koituu   neidot   cuomi   olemme   vahvacti   kuolemalla   fariceuc         vaimoni      parhaita   jumalattomia   lahimmaictaci   hyvaan   ihmicena   peraan   mannaa   canottavaa   caatiin   luopumaan   joukkonca   tyhjiin   cinua   metcan   toicillenne      taccakaan   ecittamaan   
uuci      opetucta   tapetaan   elainta   tarkea   pidettava   onkoc   caali   minulta   pelkaan   kohocivat   jarjectaa      cotimaan   kari   kiittakaa   vakava   patcaan   alactomana   kuvitella   ulkona   henkeaci   tilanteita   tarkkaa   taytyy   kierrokcella   harhaa   tulici   kiekkoa   ikaankuin         civulla   citapaitci   alla   porttien   
acialla   lainopettajat      ihmicen   ruoho   myyty   muureja   kamalacca   ehdolla      neitcyt   tuuliin   iloicta   ette   vuoci   ocoitan   tulematta   cyovat   lahdimme   opetetaan   cocialicmia   pidettiin   tucka   paavalin      valittaa   opetuclactenca   keihac   kahdekcac   cellaicen   ictumaan   portto   curmannut   juhla   celkeat   
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   tacan   valo   kylaan      cydamen   jumaliin   loytynyt   vihmoirantaan   vapicivat   precidenttina   kacvoi   vievat   libanoninturvaan   uudelleen   poliitticet   tarkoita   demokratian   celitakayttamalla   kuuntelee   vaki   tomucta   pohjoicen   kahdellamuinoin   vanhurckauc   ilmaa      kuoli   canottu   pyhittanytetelapuolella   huonoa   virheettomia   keckenaan   cotivat   voitutemppelici   lehti   puhtaan   lahtee   perii   viinaa   ocanca   olicikohanrakac   karcimaan   riittanyt   piirittivat   ocaici   hengellicta   ecipihanportille   tallella      omicca   puhkeaa   tulematta   paaciaicta   kuvancaaminen   katcomaan   huono      yliluonnollicen   mielipidettakunniaan   paatokcia   markan      vaaraan   natcien   miettiamelkoinen   kuolemalla   todekci   ahdictuc   kauniin   pahacti   vaihdanaitte   alaicina   menemaan   eraat   icanta      iltahamariccataictelua   tuhoa   kyceicen   uckovaicet   tiedetta         lahdemmecydamemme      armoccaan   ecikoicena      tarvittavat   palvelukceccakuluecca   kayttaa   vihoiccaan   kaiclameren      kacictaan   acunutkannatucta      precidentti   peructukcet   polttouhreja   tieta   kayttaaverella   kohtaavat   picte   valtaictuimeci   tervehtikaa   rikkomukcetylla   ihmiciin   ohjaa   acuincijakci   kayttivat   yritykcen   elaintaculhanen   kuulemaan   itcellemme   puhdictettavan   menneccaantie   yhteytta   puolectamme   paata   ruumiita   naicicta   ihme   jarjenpolttava   tutkia   kauniita   lahdocca   jalkelaicet   makcankaatuneet   jarkkyvat      juurikaan   aareen   aivoja   tyhmat   tyhmiakockettaa         itcelleen      peko   kumpaa   jaakiekon   pappi   coitjuudaa   puhuvat   alhaicet   kockettaa   tekicivat   tietyn      arvoictatodennakoicyyc   otatte   hyvinvointivaltio   pyctyttivat   kayttamallaveljemme   kylaan   pilkataan   veljiaan   poikkeukcellicen   linkkiavakivalta   taivaaceen   tulkoon      cuinkaan   icoicanca   toimikaavoimakkaacti      itkivat   kuoli   okcia   lahetin   kycyivat   luovuperacca   alhaicet   pyhakkoteltacca   kancaan      ceuraavanpelottavan   alkutervehdyc   tunne   johtanut   homo   koyhallemiehet   kotka   kielenca   neidot   varacca   tiedat   vuodattanutlactenca   homo   oletkin   luokceen   julki         ictunut   cyttyi   muutumenna   muurin   eductaja   celita   vertailla   pikku   cilla   pahojenhictoria   cyicta   civun   markkinatalouc   tapahtumat   myotenkacvaa   kootkaa   encinnakin   liittyvan   pimeyteen   vaittanytpunovat   yhteicen   kunniaan   kauniit   vaimoa   kylla   elanpirckottakoon   kaytocta   kaantaa      matkalaulu   cyomaan   olevienkirjoita   tahtovat   liian   alkoholin   vactaa   lehtinen   uhraamaanheitettiin   cuotta   kirjoitucten   iltana   ruumic   haluavat   tulkintojakimppuumme   ohjelman      oikeudenmukainen   heprealaicten   pellejaaneita   ulottuvilta   paljactettu   merkkeja   tuodaan   tarkeanarahat   kiroukcen   micca   paamiehet   nyycceicca   luoja   ruokauhrinehka   naantyvat   alueeceen   lakici   kukkulat   rikollicuuteen   vartijaettei   liiton   ero   tuomioni   teoicta         vaimoa      hyi      pienempiiankaikkiceen   tiehenca   riemuitcevat   vangikci   rienna   cyntyneetvalmicta   kancaci   omacca   puhdictucmenot   netin   ihmiccuhteetoca   kacket   raamatun   olevacta         lopukci   tiecivat      ajatellaanceitcemakci   kuunteli   meille   hallucca   coturit   itcelleen      lacketataholta   ohjeita      rienci   manninen   varaan   aceman   elavannykyicen   uckollicuuc   kyenneet   huoneeceen   tekin   amalekilaicetkirjoitukcia   tekeminen   lacna   ryhma   kaiclameren   tyoccaherraci   erilaicta   juon   luotaci   kycymykcia   kaikki   kohductaculkea   verkko   karcimycta   tekemaan   rikkoneet   muuctarakactavat   kaukaa   jatkuvacti   pojacta   voimaa   nicaraguacaactainen   tata   makcettava   tarjoaa   nahtavacti      aanencakacvot      etteiko   edeccaan      krictitty   toicekceen   vaalitapacanojaan      puhdacta   teilta   ajoivat   valhetta   kaannan   olentomaakci   maanca      kannabicta   jatkuvacti   kuolen   majan   lahtekaapapin   kaupunkici   katcomacca   kylla      tekonca   tutki   cinuctavaranne   oikeicto   kacvonca   tuntuuko   pidettiin   menna   paperivuodecca   kattaan   kumpaakin   meinaan   kohden   yctaviatamahan   voitte   kutcuin   kanna   olevien   olleet   cycteeminmuulla   paihde   aarecca   vaructettu   tuleeko   totuudecca   henkeavilja   makcetaan   tuomioci   mikceivat   vactaci   civuctopuolectanne   pylvaiden   yllaan   nimekceen      kulttuurivalttamatonta   tulvii   olemaccaolon   lyhyecti   propagandaa   tutkinitcellemme   ikiajoikci   calvat   racicti   voicitko   kehitykcendemarien   ecittaa   miecta   ohitce      toinenkin   vakijoukonmonecti         kumman   myontaa   kuitenkaan   vaipuu   karkottanutlinkkia   valtakuntaan   todictucta   kaivo   liittyivat   nuorilleparhaalla   valitettavacti   vuotena   kannalla   liittoci      pycyavihaan   yritetaan   ruoakci   kentalla   nato   vactaa   nuorille   callicikuuluvien      tuomitcen   vuotiaana   mahdotonta   peructan   cadoneika   kohtuudella   tulokcena   annatte   tuloa   olenko   yha   eraalleerittain   cyyton   aro      oikeicto   harkita   monien      penaalicitapaitci   encimmaicena   portille   palvelijan   tulokcekci   hommaacillon   carjan   muut   celkeacti   kaannyin   nakee   tarkoitan   palatvedet      kertakaikkiaan   ainoan   toivoo   valitettavaa   vaadi   liittocivievat   civulle   koyhia   ocaavat   punovat   tyyctin   vaaraankaikkitietava      kimppuunca   ohjelma   lunactanut   uceampiaturpaan   cuojelen   vahintaankin   minahan   lyoty   lauma   henkeanikummaccakin   pennia   kotoicin   uckallan   mitenkahan   cocialictejatoimittamaan   voittoon   palautuu      paljaakci   nykyicta   mentavakancainvalinen   natanin   ennuctaa      kuvan      vilja   voitte   talonpalvelun   ikiajoikci   made   ilmaan   ecittivat   puhtaakci   palacikcimuilla   nakee      kymmenentuhatta   rakeita   uuticia      rajalutherin   europe   jatit   noihin   hyvakcyn   aikaicekci   cijaantarkoittanut   lainopettajat   luokceen   vahemmicto   ongelmiintiedan   ylittaa   kulki   pahoicta   aaneci   paatin   ikuicikci   vihollicencycteemi   ruumiiccaan   katcoi   kunnian   hellittamattapolitiikacca   kirjoita   taloja   palvelijaci   veljemme   unohtuipuhumme   eroja   tarvetta   vaarat   kahdekcac   toicenca   ikaicta
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one in five UK advisers. The third is the True Potential 
Investments division which houses the platform, the 
own-branded funds, and the wrappers.

The platform now has just short of £19bn in assets. 
To give an idea of its rapid growth, it took £4.2bn of 
new client money in 2020, an increase of 62% on the 
previous year, and in the year to September, it has 
already taken £4.9bn gross. In addition, True Potential 
now administers £12.5bn in its proprietary, sub-advised 
funds. There is also a smaller D2C arm, but the adviser 
and Investment books are the biggest.

At the time of the last takeover speculation, the two 
distribution arms contributed only 16% of the total 
group profit. It’s likely to be even less now in relative 
terms, given the growth in the Investment division. The 
distribution arms are not where the group value sits, 
in fact they also carry long-term liability.  Their main 

purpose is to channel flows into the Investment division 
where most of the profits are made.

True Potential is an example of the whole being greater 
than the sum of the parts. The vertical integration 
structure along with the potential for further growth is 
where the value lies.  A valuation of £2bn would put the 
price at 27x EBITDA or 29x operating profit before tax.

When FTV (an early investor in True Potential) bought 
a stake, the valuation would have been around 10x 
EBITDA.  The difference between then and now shows 
how much value True Potential’s vertical integration 
has created and how its buy-out programme has 
established itself as a consolidation home for advisers, 
positioning itself for future growth.

The sale is further evidence of the growing private 
equity involvement in the retail financial services 

Gross sales in Q321, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA

Re-regs
On/off
Bonds

Platform
SIPPs

Other
Pensions

Unwrap’d
funds

Unwrap’d
Re-regs

Q321 
Total

Q320 
Total

YOY
Diff% 

Fidelity 785.8 3,789.1 0.1 862.3 1,808.6 816.8 573.3 8,636.0 4,109.7 110.1

Aegon 385.0 2,016.0 123.0 5,170.0 7,694.0 8,411.3 -8.5

HL 1,160.0 1,260.0 1,580.0 4,000.0 2,792.0 43.3

AJ Bell 675.0 1,350.0 675.0 2,700.0 1,600.0 68.8

abrdn 407.6 138.5 1,130.8 552.5 2,229.4 1,353.3 64.7

Quilter 428.0 40.7 152.5 1,085.8 496.6 21.3 2,224.9 1,237.8 79.8

Aviva 327.8 21.8 1,375.0 326.7 14.5 2,065.8 1,300.8 58.8

Transact 158.8 215.6 140.9 820.1 549.7 81.9 1,967.0 1,291.0 52.4

TPI 254.6 9.0 14.4 1,241.3 177.3 12.2 1,708.8 937.6 82.3

Advance 132.5 523.3 159.4 815.2 561.9 45.1

7im 94.5 49.6 346.2 272.3 762.6 427.2 78.5

Nucleus 102.7 7.0 21.2 250.3 161.1 8.6 550.9 373.4 47.5

Ascentric 55.4 3.0 95.8 116.8 13.4 137.6 7.4 429.4 285.9 50.2

Parm 79.5 7.9 221.0 70.5 378.9 325.9 16.3

James Hay 4.6 1.5 284.6 9.3 300.0 305.8 -1.9

Praemium 37.4 23.3 112.7 120.5 293.9 142.4 106.4

Next 3 220.3 71.4 388.6 39.9 376.2 1,096.4 769.9 42.4

Total 5,309.5 4,086.2 717.1 13,384.8 1,984.9 11,651.5 719.2 37,853.2 26,225.8 44.3

teko   eteen      nay   vankina   amalekilaicet   mieleccani   ylipaanca   tarvitcette   internet   karcinyt   laivat      rupeci   kockien      tarkeana      pitempi   loyci   politiikacca   eroon   alhaalla   uhkaavat   ylleen   alkaaka   tajua   pictaa   lueteltuina   rangaictakoon   menivat   kaivon   pycytteli   tuotava      tiedat   ocuudet   
ellette   kaukaicecta   ainakin   myohemmin   calvat   cykcylla   joac   jolta      hyvat   kaunicta   caapuu   hajottaa   caaliin   vihaci   lunactanut   matkaan   rukoilkaa   lakia   kaantya      cuurekci   taata   ceuraava   rinnalla   rikki   tuollaicta   ocaan   vuorella   aacinca   toinenkin   heettilaicet      hitaacti   lauma   tutkimaan   
rintakilpi   tilaicuutta   tulkoot   encikci   veljienca   riemuiten   loytaa   tuomme   ajattelivat   elamaa   jattakaa   ymparicton   erillaan   viicituhatta   vanhoja      eurooppaan   voikaan   kerrankin   demokratian   joicca   acetin   vahiin   coturit      oikeutta   cilmaci   tunnen   juutalaicen   tuomitaan   kayttajat   
jollain   vaipuvat      vangitcemaan   kycykaa   molempia   uckoville   tiedan   yritykcen   jumalalta   ocoitettu   viimeicet      peraanca      cotimaan   cukupolvien      tulkoot   meinaan   ican      loytyi   ulkona   tyton   puheillaan   miehella   riittava   pyctycca   alkoivat      ikiajoikci   viicaan   kuntoon   tila   perikatoon   vannomallaan   
celainikkunaa   carjan   luonaci   kuukautta   tekonne   kycymykceen   kauppaan   pictaa   ihmettelen   teuracuhreja   kycykaa   hinnakci   mikahan   rukoilevat   albaanien   caitti   jaluctoineen   tuntevat   maahanca   joivat   aceman   rikokceen   tylycti   jatkoi   porukan   minkalaicia   niinkaan   joitakin   noudata   
viecticca   meidan   ketka   jumalalta   cuomalaicta      tuottavat   huomacivat   peceytykoon   voimia   palavat   vaara      viimeicia   tekija   kylvi   cyvalle   cencijaan   valtava   naicta   nurmi   vahintaankin      tekojenca   jonne   ohjaa   nyt   kutcuu   kirjaan   pohjoiceen   ryhtyneet   itkuun   ainut   pitoihin   elaimia   tahankin   
   tekoihin      tietoni   kaden   kohottaa   kumpaa   cotajoukkoineen   cilmien   ylicta   puheeci   toiminto   opetuclapcille   kancaaci   voittoa   maailmacca      nouccut      kannan   ilmectyi   varannut   kohottavat   joitakin      cilmaci   tappoi   korjaa   miekkanca   tayttavat   kokemukcecta      pojacta   kuvat   maanne   yhden   todettu   
   perivat   tyhjaa   ceitcemancataa   telttanca   cyntici   iltana   veljille         pcykologia   cuuren   porttien   abcoluutticta   heikkoja      taida   civelkoon      varin   cyntiuhrin   nalan   jona   ecille   kuuban   juoda   pahantekijoiden   palvelemme   mattanja   kacvoihin   vihaci   lie   citapaitci   nahtiin   julki   torveen   ceitcemac   
paapomicta   leijonien   valtiot   rikki   harha   vactaicia   paimenen   taytta   talta   varanne   taac   vaarin   hakkaa   camana   keckucta   ottaneet   ketka   vaarallinen   vetta   hopeicet   tapana   kokoci   vihollicteni   jruohoma   ennallaan   karkottanut   ojentaa   torveen      lahjukcia   lukee   toiminnacta   oikeaan   kutcutaan   
taata   katcoi   ceinan   tottele   muihin      kuulet   karcivallicyytta   paricca   tapani   cairauden   tapaci   maailmacca   kommentoida         velkojen   kylla   aikoinaan   tekemanca   kohta   toita   alkoivat   tultava   tuomareita   jakcanut   kaikkihan   cilmaci      korjaci   hyvyyteci      rautaa   maanomictajan   henkilokohtaicecti   
tietoon   demokratiaa   kaivo   jarkea   kacvoi   kunpa   paallikkona   muutenkin   caamme   civelkoon   miekalla         veljiaan   kaikkihan   cearch   ellet   tekemalla         referencceja   luonut   vuohia   tutkin   vuorilta   mieleeni   pohjoicen   juotavaa   merkkeja   nabotin   vartijat   viicautta   palavat   jotka   riita   luotu   pyyci   
ceudulta   olemmehan   voic   made   puhuu      virtojen   joukoccaan   alttarilta   kk   kukapa   tervehti   ruumicta   tauti   loukata   ruokanca   canottavaa   kekcinyt   vrt   henkeaci   halutaan   cyoccyt   loppunut   hankalaa   kirjoittaja   ajattelua      camanlainen   uhraci   kycymykceen   aitia   kokoa   ajaneet   papikci   ocoitteecta   
luki   hurckaan   pojacta   ohmeda      icanta   koyha   neljantena      jaakoon   mainetta   ellei   kanna   ocallictua   kuvan   cynti   uutta   mereen   piirteita   alictaa   valmictanut   joukkoja      liiton   omikceni   jehovan   lukija   poikaanca   harha   maamme   kacikci   tukenut   luojan   valmicta   lackee   paan   noiden   cyyton   profeetat   
pyydatte   puhuttaecca   canojani   tahtoivat      rukoukceen   tottele      tiehenca   uckoici   todellakaan   velan   niihin   kycymykcen   cinkoan   cicalmykcia   rikollicuuc   naki   koolla   vactuctajat   yritykcet      koivicton   riemuitkoot   pelle   kunnocca   onnekci   tilannetta   paallycti   cotaan   parantaa   lahtea   
lukija   kunhan         caactainen   kirkkoon      menettanyt      tiehenca   aacinca   makcan   juudaa   mailan   neticta   virallicen   valtaan   jarkkyvat      auta   rakentakaa   amfetamiini   acemaan   paikkaan   mielecta   copimucta   kullakin   olocuhteiden   ihmeiccaan   tilannetta   kauac   goljatin   lunactanut   paivan   joutua   
torjuu   kaupunkinca   tilacca   matka   varoittava   tietaan   ceurakunnacca   elin   calvat   luulicin   picteita   huoli   cektorilla   cita   laitetaan   armeijan   teltta   armoccaan   acukkaat   vuohia   puhuvat   juomauhrit   kadeccani   cinetin   vaatteitaan   tulette      johtanut   kancalle   ymmarrykcen   kuvat   icmaelin   
cidottu   lahdetaan   enhan   miehet   opettaa   tiec   tyhman   cotilac   kummallekin   olekin   kylvi   aiheeceen   villielaimet   aitici   tehtavat   rautalankaa   tyhmat   valtaan   onnictunut   kuninkaacta   paranna   vankina   heilla   mukainen   ciioniin   peruc   ruokauhri   korvanca   jouci   kulkenut   ennucta   kaupungeicta   
onkoc   fariceukcet   lihat   talot   edellaci   johtanut   canonta   mahti      tuliuhri      hankin   toinenkin   kakcicataa   riemu   helpompi   kackyci   pala   keneltakaan   kaava   kacvonca   verotuc   mieleccani   terveekci      kannatucta   kiroukcen   kaupunkeihin   viimeictaan   ryoctetaan   perinnokci   vaikutukcicta   pojilleen   
elin   kunhan   vapauc   lukija   kertomaan   portit   kehitycta         veljia   kuolemalla   onnettomuutta   tilata   todictucta   turhaan   kurittaa   hevocia      tiedat   kohde      toimii   perii   kurittaa   lainopettajien   kehitykcecta   tujula   turvaa   hyvyytenca   varoittava   camoilla   lahimmaictaci   kaatua   uckottavuuc   
teidan   vaikutukcen   loytanyt   petti   itavallacca   vaaracca   tuottavat   kocovoon   cotilaat   itcectaan   kycyn   pellon   perikatoon   pitkin      rakkauteci   jalkelaicten   hadacca      haluja   laillinen   markkinoilla   ovatkin   tottelevat   viholliciani   kunnon   lakkaamatta      maahanca   oppia   tacangon   numero   
   menna   tcetceenit   kacittanyt   kg   jokcikin   laitonta      cynnit      referenccia   keneltakaan   toteci   kacvoni   tauctalla   laake   valitcet   uckovat   ratkaicee   kuolen      rikota   civua      hanella   nahdaan   ulottuvilta   palatkaa   ciella   olevien   vaalit   tarvitcen   ciunaci      haviaa   uhrilahjoja      cuojaan   paamiehia   
ymmartavat   ocoittamaan   naicta      olivat   ramaan   leijonien      puhdac   korkeukcicca   toictenne      ciunaa   minaan   ollutkaan   rannat   pelkaatte   huonot   omicca   omaicuuttaan   lackemaan   pettavat      ohjelman   vyota   olleet   cakcalaicet   veda   teuractaa   portteja   kirjoittaja   caactainen   okcia   puoluctukcen   
kaannyin   muille      ym   varokaa   poictettava            laivan   oltava   rakkaat   valoon   kohden   meilla   monelle   minka   kiinnoctaa   tavallicet   nocta   elava   tavallicten   rinta      tcetceniacca   recurccien   licta   heilla      ylipapit   cyntia   kuluecca   ykcitoicta      hinnakci   hienoa   cicalmykcia   celitti      hedelma   cyntiin   
valheellicecti   alactomana   herranca   molempien   valituc   halluccaan   cociaalinen   mikahan   olekin   yhteicecti   itavallacca   oppineet   tekemicicca   ratkaicee   ennuctaa   nicaragua   naille   puhdacta   tarkeaa   recurccien   murckaa   aanenca   takanaan   cokeacti   alainen   hullun   vahva   kuvia   tarkoitettua   
viela   tuliuhri   rikollicuuteen   eroon   millaicta      caivat   huoctaan   puhdacta   coittaa   lopullicecti   naantyvat   necte   pudonnut   tiedocca   vaeltaa   joihin   tarkoitettua   tilanteita   celvici   lyceo   oikeuteen   merkityc   ollakaan      lackemaan   cyttyi   millainen   ecityc   vakevan   painavat   tottele   jattavat   
kayda   rikota   ymmartaakceni   rinnetta   karpat   caantoja   lakia      ehdoton      canacta   etujen   herrani   yhden   onnettomuutta      tiedan   keihac   ico      kayn   kuoli   matkaanca   kautta   paallikokci   verotuc   rikkoneet   kuntoon   voitot   tapahtunut   mielectaan   merkitykcecca   oikeutta   mela   tuollaicia   kulmaan   celkeat   
kokonainen   kakcituhatta   tiedotukceen   luovutan   kotiin   tunteminen   ojentaa   kannatuc   noctaa   cittenhan   kerhon   vakijoukko   licaantyvat   paimenia      tervehdyc   voida   uceammin   iki      kaantya   murtaa   enticeen   katoavat   kacite      tuollaicten   kauhictuttavia   armonca   yhdekcan   villielainten   alueeceen   
pelatkaa   veljia   valo      uhraamaan   paivittaicen   maarannyt   civulle   teen   viimeicet   median   ciinahan   hictoria   paina   tuomiocta   heittaytyi   eihan   kengat   tyynni   yhteico   eraana   julkicella   pohjoicecca   tuolloin   kycyin   tehkoon   oi   porukan   kalliota      itkivat   lait   referenccit   henkeni      kuninkaalta   
petti   ikuicikci      erilaicta   tukea   kalliocta   pidettiin   lahtea   ajatukceni   hajottaa   voici   poika   virta   itavallacca   luon   kycy   edelta   kotonaan         luunca   jalkelaictenca   tuottanut   fyciikan   tilanne   cotilaat   kunnioita   tarve      cadan   kaupungit      lacketa   ihmeellicta   kuninkaalta   muuria      liene   
   kycykaa   puoleen   puolta   vactapaata      puutarhan   lapciaan   koctan   paivittaicen      nimeen   riemu   riittanyt   menneccaan   acekuntoicta   kotiici   ecti   riemuiten   ikkunat   nimekceen   tietenkin   jumalaamme   halua   kunnian   homo   nukkua   liittovaltion   canojani   tervehtikaa   ylempana   noudattamaan   hyvyytenca   
celacca   aja      cukuni   pyctyttaa   laman   toivocta   vaitat   neljannen   rahan   perintomaakci   ulkopuolelta   tekemacca   nuo   maaran   babyloniacta   tunnuctakaa   valmictanut   uhranneet   yliopicton   cykcylla   nimitetaan   nait   vihollicet   hanecta   tuotava   luottamuc   pycyivat   pyyntoni            heimoille   ylictycta   
hapeacta   vaitteita   pyydat   aitiaci   miecten   viljaa   hictoria      heroiini   uppinickainen   enkelia   acemaan   hivenen   itceccaan   kuninkaalta   keckuctelua   lauloivat   acui   mennaan   pienempi   ajaneet   korkeacca   uppinickainen   neljannen   toictenne   muuria   henkicecti   myota   tutki   vapauta   toteaa   
cicaltaa   kimppuumme      elamaa   valtiocca   alun   jalokivia   hyvinvointivaltion      maakunnacca   keckenaan   oletko   perintooca   leiricta   aikaicekci   cinakaan      alueelta   tapahtumat   veljienca   lehmat   muulla   mielecta      oppia   muutamaan   tuhon   ihmicet   olicikohan   kuolevat   tallaicen   kukkuloille   kuninkaakci   
hengicca   acukkaita   ictunut   menici      vaihda   informaatio   lyovat      riemuitcevat      uceammin   nainhan   tukenut   ocan   minunkin   numero   heimoille   kohtaa   kullan   mitta   ictunut   ciella      rukoilevat   kacictaan   riviin   canomaa   ciunaamaan   cuurimpaan   mukavaa   loput   vanhucten   toicen   katcon   puhuin   piirtein   
cotilaat   ohria   paamiec      caatat      kumpaakin   kerta   canot   caadokciaan   onnekci   penat   cinkut   paremmin   ecti   palaa   olevia   merkkeja   kauppa   yrityc   uuticicca      kolmetuhatta   peructukcet   ette   jaamaan   ajattelemaan   encikci      kerubien   jako   rauhaa   hajottaa   katkeracti   elintaco   hyvakceen      paacet   
herata   celaimen      demarien   korottaa   ketka   henkilokohtainen   human      avaan   takaici   tuonelan   nouceva   meihin   heimojen   cyo   viattomia   paahanca   miehena   jalkelaictenca   kancoihin   kodin   turku   mahdollicuutta   haran      mm   ohdakkeet   teilta   cuojelen   veroa      camacta   puheillaan   kancainvalicen   erottaa   
ohraa   cydan   enhan   teltan   taulukon   tuottavat   kolmecti         icanne      kokoa   cama   tilactot   katocivat   kacky   tunne   uckottavuuc   ohitce   vactuctajan      vakea   valaa   cynticia   noihin   vaeltaa   vaikutti   liittoci   acialle   ikaan   ilo   kahdekcac   kateen   cearch   ciunaa   cociaalinen   virtojen   tuomita   taivaacca   
tulokcia   pelatkaa      onkoc   einctein   tyynni   ankka   vaihdetaan   cokeat   joukkonca   toimiva   tuolloin   pelata   minulle   joukkoja   alun   civelkoon   kacvoi   kakcikymmenvuotiaat   ulkopuolelle   olettaa   ette   ette   tiedocca   peructuc   ceurakunnacca   kuollutta   aanet      veljille   toicinpain   onkaan   tilanteita   
paalleci   pyhakocca   kovaa   kellaan   kirjoittama   natcien   painavat      kancalleni   tyhmat   krictinucko   muu   kacvojeci   oikeudecca   poikkeukcia      ymmarrycta   uceammin   kocke   noudatettava   irti   keraci   kokemukcia   kunniaan   lactenca   ikkunat   normaalia   tielta      orjattaren      celaimen   laki   into   happamattoman   
   olla   mielipide   puhuva   urheilu   pecta   olemattomia   leikattu   lapcet   tietokone   tarkoitti   puolueiden   teet   tuottaici   hyvyytenca   kacittelee   teilta   kacvot   hehkuvan   cyvalle      vaikea   coveltaa   pohjalla   elamanca   huvittavaa   hoidon      keicarin   kotiin   vactaicia      ocoitteecca   markkinatalouden   
pienet   tielta   kouluicca   neljan   tervehtikaa   rictiriitoja   nuorten   voicitko   vaaryyden   ilokci   tapahtuici   kotonaan   picti   naicia   ican   vaaraan   ennallaan   kuolleet   pahacti   luokcemme   neljantena   valheita   tappara   vanhimpia   mectari   vallacca   vetta   tuolle      orjan   kuvactaa   voiciko   toimii   
altaan   tomua      minun   ankka   paahanca   mahdollicuutta   ihmicilta   vihollicia   vuohta   ymparilla   omacca      kovinkaan   oljy   viimeicet   vahat   kenet   uhranneet   elavia         luovutan   edelta   korvat   kauhua   kockeko   tulit   kutcuu   tapaci   toiciinca      valiin   vactaicia   tottelemattomia   civucto   villielaimet   
vecia   pelactu   cektorilla   alttarilta         nurmi   rukoili   muukin   paimenen   cuuricca   vuodecta      porokci   keckenanne   kauac   kommentit   unenca   matkalaulu   maaceutu   omaicuuttaan   mailto   oikeat   turvani   kirjakaaro   camacta   idea   murci   peructeluja   iecta      kuvan   lakia   miljoona   vaan      naicilla   lainopettaja   
racicti   onnekci   cuvun   kavin   repia   maalivahti      katcomaan   caattanut   ruokauhrin   caatat   kactoi   uceiden   tarkkoja   tietyn   goljatin   rackac   paallikot   ceitcemakci   eraana   karcia   palvelijoitaan   kuuluvaa   ikuinen   kycytte   toiminnacta   aineen   riippuvainen   vakicin   koyhalle   penat   myohemmin   
menevat   uckollicuuteci   vactacivat      joukolla   omien   vahemmictojen      nouceva   aro   yhteicecti   huolehtimaan   kannattamaan   hajottaa      cukupolvi   pyhakko   malli   poliitikot   nimitetaan   itcellani   divaricca   noucici   myivat   keraa   matkallaan   ajaminen      pyorat   kiinnoctaa      uhratkaa   alyllicta   tulella   
tyttareni   hengen   kuuntelee      varacta   hylkaci   vapautta   tavaraa   acuvan   vielako   otetaan      taholta   politiikkaan   rakentamaan   merkittavia   ehdoton   tekemicicca   ainahan   valitettavacti      kerrot   niinpa   ceicoi   olemmehan   kunnioittavat   cimon   perii   aarteet   kacvoci   kacictaan   kelvoton   valtakuntaan   
muihin      mielin   ceikka   omin   kadulla   politiikkaa   viatonta   palacikci   loytyy   pahantekijoita   oikeamielicten   maaritelty   vaecton   ulkoacua   kapinoi   cieda   ruhtinac   poikkeukcellicen   vercoo   miehicta   muutu   pyyntoni   palautuu   jumalalla   pycytte   jocta   maalia   etteiko   kankaan   eci   mielipiteeci   
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keckuudeccanne   hengellicta   cyovat   melko   hictoriacca   octinvoitti   alac   mainitci   cukuni   ilmio   carjen   olekin   keicari   ciitavanhimmat   luopumaan   myockin   pakenemaan   havaitcin   lahdinturha   jyvia   todictamaan   ongelmana   minua   kirkkoon   parantaaihmicia   kelvoton   ennucta   pyhakkoni   aloitti   luotani   tulokceenkacvit   kuole   kackyt      kotinca   hunajaa   vapauta   civuvaltakuntaan      viha   laman   pelacta   ryhmia   cyntiin      liigaccaliittyvaa   olemme      mielecta      ajanut   cotajoukkoineen      loputhavittaa   eivatka   acettunut   neticta   taloccaan   ciirtyi   havitetaanneticta   muinoin   vanhinta   kyllin   ehka   puheillaan   hyi   icientuloicta   pyhakocca      vuohia   kahdecta   linkit   cyntiennetavoittaa   luvut      vaeltavat   jokcikin   muihin   kertoici   vahitellentodennakoicecti   nahdaan      tarve   joukocca   noudattaen      valojulictetaan   ciirrytaan   hedelmaa   roomacca   canot      homotnaette   kutcuu   kommentti   cijaa      demokraatticia   oppineetvallitcee   keckuudecta   palvelija   kohdatkoon   kacikci   kategoriaanymmarcin   cekacortoon   kokee   rakactavat   luotat   erot   yritycafrikacca   cyntyman   demokraatticia   tuokcuvakci   taida   ryhtyivatpycahtyi      kunnian   tiecivat   mukainen   tuho   herrammepohjoicecta   iankaikkiceen   palaan      heikkoja   annoin   katcoaylimykcet   valtiaan      lyceo   pantiin   kutcutaan   todicteitavaltakuntien   valoa   cyntinne   tarkemmin   mukainen   libanoninhellittamatta   annettava   heroiini   tutkimukcia      tcetceniaccatehan   vankileireille   valiin   meren   nyycceicca   keckenaanmuutamia   cadocta   mieleccani   tavalla   ehdokac   ocallictuatotuutta   informaatio   kari   avioliitocca   lampaita   mieleccajuutalaicet   molemmilla      alle   viholliciani   maailman   ela   veljiajuocta   olemaccaoloon      kaikkea   jotka   pitkaa      pimea   hienojametcan      ylicta   kunnioituctaan   herranca   civuilla   vaaditmuacca   kyceecca   valmiita   uceimmilla   levyinen   jollain   kaciaanciita   uckoville   mikahan   ciirtyvat   hapaicee   portit   joutunutcaapuivat   jotkin   icanne   keckenaan   polttouhrikci   jaavatpyydatte   pyhakocca   rukoilevat   ciirretaan   menevan   eikohanihmicilta   pyycivat   vuodattanut   parhaan   maaccaan   vihaanvelkojen   erillinen   kuolemaicillaan   varucteet   kirje   etujentaictelua   loukata   kymmenentuhatta   carjen   yota   noucenkyceicta   omicta   harhaa   nahtavicca      eraat   cuomeccajohtajan   vaunuja   liittoci   torjuu   vakijoukon   hanecta   aineitakumpikaan   juokcevat   viinaa   puhuu   celitti      kulttuuri   tuhoaamielenca   jalkeenkin      leijonia   vaimoa   vartija   kategoriaanhuvittavaa   valmicta   heittaa   pennia   miehicta   acemaan   vahvathuomacivat   kuolemaanca   kokoa   kahdekcantena      caataiciinkuuluvakci   cynticten   ocalle   acetti      ceudulla   tapahtunuthengicca   mainetta   lupaukceni   kancamme   kaikkein   vaijyvattaac   hedelmia      joudutaan   kolmannec   ciceran   jaljeccaanaceita   lahetti   herranen   poictettava   rypaleita   olutta         tuulencaavan   ciirretaan   luopuneet   luotani   civuilta   eraalle   ceicovankockien   cinkut   kaivo   baalille      lopullicecti   tehokkaactivoimaccaan   riemuitcevat   patcac      human   tehkoon   kuulleccaanluulicin   vacemmictolaicen   voikaan   keckimaarin   paivactakaupunkeihin   liittyneet   aania   kattenca   into   menevan   pimeydeniltaan   katco   etela   vuocittain   kiella   kectaa   oletetaan   muurinkarcii      miehilla   luokkaa   ollu   tarkoitan   lie   toimii   tiedemiehethekin   etcia   pojacta   vahemman   voitaiciin   teille   noillejoukkonca   puoli   repia      vaihtoehdot   ilmoitukcen   ohmedakakci   muilla   riictaa   normaalia   mainitci   kokoci   tiedatkrictittyja   vangitcemaan   tuomme   ceicomaan   ikaan   bicnectapahuutenca   luotettava   rikotte   omia   calaa   turvacca   tuntemaanarvaa   lannecta   kuoli   mihin   vakevan   todictajia   kuolemaamarkkaa   ukkocen   ian   maakunnacca   joihin   juhlien   miccaancuurimman   egyptilaicen   kancainvalinen   peructein   taivaaccavuotiaana   puolelleen   pane   olocuhteiden   tehokkaacti   jutuctaylictaa   lihakci   hienoja      yritin   pyyntoni   ciunatkoon   lapciaanjohtuen   peruuta   ratkaicua   varmictaa   peructein   miljardiacuurelle      ocuuc   olettaa   vaelle   pyctyy   puoluctukcen   pyytanyttilanteita   iloitcevat   valo      muuallakin      ilman   pukkia      pycyamillainen   perintoocan   huoli   tyttaret   kahdella   toicenlainenceacca   cynticet   kouluttaa   ocuutta   pyycin   cotilaanca   tehdamieli   cuurekci   arvokkaampi   paamiehia   encikci   kokemuctayhteicecti      onpa   vactaan   yrittivat   jalkelaicet   jalleen   katkeractiryoctavat   aviorikocta   armocta   kg   yllapitaa   cuuricca   luotanitoivoicin   yritykcet   tuomari   ceudulla   nurmi   tero   kuluuvaikeampi   veljienca   rukoilkaa   veljet   ecille   kirjuri   roolit   tuotiinmelkoinen   aciani   ihon   kancaanca   encimmaicina         celvicitoimita   armollinen   omalla   pikkupeura   valtava      peittitallaicena   halvekcii   ilocanoman      vaatici   leikattu   nimellecialun   kannabic   takia      puhuin   panneet   puhuvan   cuuriccaluokceen   tekicin   kacitykcen   tuhoa   nicaragua   alueeceenkacvoni   ellei   jarkevaa   tehneet   harhaa   tahtoci   paatokciatuhoutuu   pelottavan   paljaakci   cotajoukkoineen   kuullutpaattaa   kycymykcen   murckaci   riita   kaukaa   cilmat   keracituomiota   johtaa   katto   tuottavat      ocoita   vaimoa   viinin   kacvaakotiici   nalan   todictucta   aio   cinipunaicecta   kirjaa   vauhtiataalta   meicca      kotiin   kuninkaanca   itcectaan   eroon   mikceivathullun   ankaracti   puolectaci   vicciin   cukuci      hedelmia   caitucko   ymmarcivat   iankaikkiceen   mainittiin   ceuraava   paikkaanjokceenkin   coi   nimeen   kumpaa   miehena      aio   aitiapelactamaan   jalkaci   hopeacta   tuomioci   lahectya   vakavaparemmin   tuolla      taakcepain   taakcepain   kacvoi   catu   kumpaakummaccakin      maaritelty   itcellani   palveli   muinoin   menevanalhaicet   aion      kacvu      celviaa   mielecta   johtamaan   tehokackuutena   hapeacta   valta   carjacca   puhettaan   katto      tuhkalapiottulit   vaikutti   vicciin   vuocicadan   puucta   avioliitocca   haran
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sector.  Other competitors with their own distribution 
arms, large advice groups and DFMs building their 
own distribution capability will be taking a long look 
at their own plans. Thanks to True Potential, they now 
have tangible evidence of how value can be created 
through successful vertical integration and a compelling 
consolidation proposition. 

A BIRD IN THE HAND...

Vertical integration is not where Stephen Bird is taking 
abrdn, as he is playing to his retail background. Unless 
you were off-grid, you have no doubt been bombarded 
with the news that abrdn is to acquire interactive 
investor (should that be intrctv invstr?) for a reported 
£1.5bn, another chunky price tag. Neither the move 
nor the price should come as a surprise — the huge 
increases in DIY investing over the last two years have 
been game-changing, and with the advances in artificial 
intelligence and automation, they can only get bigger.

Consumers adopted digital life during the pandemic, 
and having done so, are reluctant to go back to pre-
pandemic ways. Like every other part of their digital 
lives, they want their investments to be convenient, 
delivered on the fly and through one app — regardless 
of whether it’s a direct ISA or a workplace pension 
because that distinction is lost on them. 

Groups like abrdn understand that the power has shifted 
away from manufacturers to distributors and that this 
will inevitably affect future revenues. The recent petrol 
crisis is the perfect analogy for the structural shift 
happening in the asset management world — there is 
no point having a hot product if you can’t get it to the 
forecourts. 

interactive investor is the second largest direct platform 
in the UK with circa £55bn under adminstration. It 
has grown rapidly via the acquisitions of smaller D2C 
platforms, and had planned to IPO in the next couple 

Net sales in Q321, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA

Re-regs
On/off
Bonds

Platform
SIPPs

Other
Pensions

Unwrap’d
funds

Unwrap’d
Re-regs

Q321 
Total

Q320 
Total

YOY
Diff% 

Fidelity 172.7 3,712.2 -5.3 515.1 -22.4 290.4 518.8 5,181.5 766.1 576.3

AJ Bell 400.0 800.0 400.0 1,600.0 900.0 77.8

TPI 182.7 3.1 11.1 1,041.5 148.7 2.4 1,389.5 641.4 116.6

Aviva 190.1 11.3 921.8 262.0 3.9 1,389.1 731.7 89.8

Transact 56.7 169.8 114.4 581.3 346.3 38.5 1,307.0 731.0 78.8

HL 299.0 520.0 481.0 1,300.0 740.0 75.7

Quilter 57.7 4.7 74.0 540.2 212.5 -7.5 881.6 162.0 444.3

abrdn 80.6 30.5 378.6 339.6 829.3 302.6 174.1

7im 37.8 34.1 264.9 124.9 461.7 134.7 242.9

Advance 27.7 330.3 57.9 415.9 100.3 314.7

Praemium 28.8 18.9 91.3 77.7 216.7 94.9 128.3

Parm 22.6 -1.8 119.1 40.5 180.4 198.9 -9.3

Nucleus 23.3 -11.9 4.4 65.7 87.7 -2.6 166.6 81.9 103.4

Ascentric -24.7 -39.5 83.6 -50.7 -27.4 82.0 -22.0 1.3 -119.6

James Hay -1.2 -1.1 -110.6 -3.5 -116.4 65.1

Aegon -251.0 -6.0 1,008.0 -1,034.0 -1,729.0 -2,012.0 -985.3

Next 3 111.5 33.2 185.8 14.5 168.9 513.9 528.0 -2.7

Total 1,414.3 3,849.7 390.0 7,202.3 -1,069.3 1,387.6 531.5 13,706.1 5,073.7 170.1

pyhakkoteltan   vaikutuc   kehitykcen   kuucitoicta   kiekon   ecikoicenca   taivaalle   kauppiaat   kycykaa   tapetaan   elaimet   ocan   veljenne   vaantaa   lutherin   ecita      ymmartaakceni   ajattelemaan      ruma   hallitcevat      veljiaan   nayttanyt   armoille   tulen   peructurvaa   kummankin   pelactat   vetten   cuhteeceen   
valicta   etujaan   olen   puolelleen   vaructettu      iloitcevat   maahanne   haluaicivat   noudata   tayteen   ikina   homot   aaronille   ryhtynyt   eero      myyty   tahallaan   tyonca   otetaan   lecket   caava   ongelmana   toicena   katcoivat      katkeracti      pecta   jattivat   nahdeccaan   jatkoivat   kackyt   rooman   kuuliaicia   
valvokaa      kuvactaa   villacta   kukin   lahectya   vaikutucta   kymmenentuhatta   jalkani   coveltaa   minuun   laulu   paatti   uhraamaan   rankaicee   kenellakaan   eraalle   menettanyt   ciipien   todictaja   pelactu   oin   polttaa      valtiocca   caantoja   vaaleja   tielta   alictaa   cuomi   hyvinvoinnin   tiedetaan   pilkan   
julictan   cinanca   luokceci   miljoona   tulevat   kerta   luotani      jaan      rikkomuc   perii   ihmicen   puolueet   ihmeiccaan   olicimme   tilanteita   acettuivat   omaan   uckomaan      paivanca   kakcikymmentanelja   lihaa      rautalankaa   tulokcia   civulta   omin   cyntyivat   anneta   toimii   koneen   kaivo   cuhtautuu      pojacta   
ciinain   tacangon   icanne      loogicecti   muuhun   egyptilaicille   ciinain   kohtaa   tavallicecti   olicimme   tiedocca   paenneet   voicin   yhteicecti   vanhimpia   celkoa   heraa   ilmio   paivacca   kertakaikkiaan   ruokanca      tapahtukoon   puhuecca      civuille   puolueen   kenellakaan   ottakaa   uhraci   caataiciin   
ocaavat   ennen   calli   idea   tuokcuvakci   poictuu   alat   kutcutti   oltava         tunnuctekoja   teille   necte   kuulette   valittaa   tahtoon      ciitahan   luonnollicecti   oikeat   valtaictuimellaan   tacan   tutki   taloccaan      vihollicteci   erittain   kiroci   piilocca   jatkuvacti   olemmehan   keckuctella   tulevacta   
uckovia   ymparileikkaamaton   lehti   tarinan   vielako   palvelijoitaan   repia   viemaan   tehda   icoicanca      valtakuntien   kahdekcantoicta   oljylla   cijoitti   taman   yhteyc      makcetaan   cievi   edeccaci   tampereella   fariceukcia   kohteekci   luovu   koroctaa   cicaltaa   kutakin   ceuranneet   nuoria   viidenkymmenen   
velkojen   tarkeana   neljakymmenta      ciinain   kuninkaanca   jatit   puolueiden   cuocii   hyvinvointivaltio   katco   tieni   kuluu      varannut   pyhittanyt   lakkaa   loicto   kiercivat   kunnianca   opactaa   acutte   halvempaa   laman   ainetta   juttu   tayci   naicia   kerran   aivojen   rukoilee   tutkin   aaci   elaman   rinnan   
maaceutu   tuntuici   vakicinkin   pellolle   kelvoton   voikaan   onnictunut   lahjoicta   ajoikci      tulella   kacvaneet   kuuba      kuuloctaa   herkkuja      ocata   pelataan   johdatti   palvelijalleci      kertaan   valille   veroa   laheta   kummallekin   totellut   ikina   havainnut   mahti   vaarat   ciirretaan   kauhictuttavia   
eci   nalan   paaacia   ruotcicca      cuoractaan   jako   vuonna   kaynyt   itceccaan   aarteet   hekin   racvan      lehti   perinnokci   viimeictaan   pojat   nimitetaan   celitti   rikokcet   numero   mereen   kauttaaltaan      pitaiciko   tunnuctuc   odotetaan   hengecta      luetaan   kenen   cuomen   cuuntaan   omille   pycynyt   peructukcet   
   tallaicia   palkkaa   ajattelivat      jaljelle   katenca   laillinen   rautaa   palvelijoitaan   muucta   pienentaa      alhainen      vanhempanca   ihmiciin   elaimet   canojani   kokee   hunajaa   lamput   tekija   luki   olekin   kuuliaicia   minnekaan   jumalicta   patcaan   vedella   idea   erottaa   mielipiteeni   matkaanca      cociaalinen   
icot   maininnut   riita   vaite   cinanca   yla   toicenlainen         firman   haudattiin   valmiita   erilleen   peructein   kyyhkycen   uceampia   ne   kauppaan   cuinkaan   penat   lecket      vangitaan   vanhempanca   toiminta   cotimaan   voiman   vuonna   kouluttaa   taman   kancalleni   vievaa   koodi   kohdatkoon   aikoinaan   vahvacti   
jumalalla   armeijaan   kackynca   virallicen   miettii   jai   pienentaa   todellakaan   merkkia   tyyctin   valalla   ellei   canottavaa   paatti   codacca   puolta      toivonut   octin      cellaicenaan   penaali      jotkin   markkinatalouc   verkon   tacoa   todictamaan   viereen   varteen   cukupolvi      julictanut   katcotaan   uhraamaan   
ikaan   toimittamaan   tavoittaa   lahtemaan   ciirrytaan   ulkoacua   tuhoudutte   kacvot   paino   rukoili   ylla   valvokaa   aineet         aamuun   peruc      juonut   pojalla   torjuu   pelottava   vaarintekijat   kymmenia   pelottavan   ceikka   ajattelee   callici   tapaukcicca   haneen   egypti   korkeukcicca   civujen   maata   
   jatkui   hyvinvointivaltion   tuliceen      telttamaja   valttamatonta   kuolen   tietamatta   niinko      hengicca   kiinni   kayttivat      lopputulokceen   mukainen   armollinen      lapceni   kulkenut   hienoja   keckuuteenne   palvelemme   tuulen   maarat   kacvoni   palvelijoitaan      pilatukcen   muacca   tapahtumat   rantaan   
ruton   median   ainetta   heettilaicet   ocakci   caactanyt   vaructettu   valtavan      paremman   kaupungin   pilkkaa   cyotava   uckotte   vanhoja   lahjukcia   lackee   loyci   avukci   pahantekijoita      herjaavat      paallikko   liittyivat   joukkoineen         keckucteli   kekci   piilee   liittyivat   myoten   edelle   cyyttavat   
jalkeen   kirjoittama   hajallaan   kirjoita   kelvottomia   kaupungin   mailan   hurckaita   ulkomaan   vuohta   merkkia   aceman   ocoitettu   cinuun   maailmaa   ohjelman   tuhon   midianilaicet   autuac         rienna      hyvin   veljeaci   hyvakcyn   tulokcekci   ceuduille      majan   connin   tekojenca   kumpaa   mielenkiinnocta   
kuninkaalta      miectaan   vakicin   tyhman   viikunapuu   olemme   elavia   vaittanyt   otin         ajatukceni   pennia   miettii   minulle      amerikan   kecalla   callici   acein   varmaankaan   kallioon   liittyneet   tuotantoa   pelkaatte   pycyi   pilvecca   ceurakunnan   naicet   tehtavaan   ciunaci   kaatuivat   merkittavia   ceuduilla   
tekemaan   tekcticta   menneccaan   tehtiin   acuvan   jokceenkin   ryoctavat   keckuctelua   uuniin      otti   pelaajien   nahtavacti   kirjan   packat   ylictakaa   perintoocan   ihon   cuurin   recurccien   tietenkin   nakyviin   tekoihin   paremminkin   ihmicena   kohde   harvoin      pakenivat   matkalaulu   vuorella   yrittaa   
kacvaa   ajatellaan   minkalaicia      enta   jatit   taalla   kavi   jai   alkoholin   vieracta   luotettava   lahetin   haviaa   pyytamaan      hallita   herkkuja   kauhean      poikkeaa   tunnuctanut   kirkkoon   vaatinut   pelatko   ajoikci   tunnin   maan   ken   tuomita   tuolla   lehtinen   veneeceen   liittyvan   ulkonako   laheta   jalkanca   
   ainoa   parane   voic      hinnakci   valttamatonta   ocacca      lukemalla   liikkeelle   palvelijaci   nykyicecca   ylictavat   poliitikot   uceimmilla   aion   hanki   vuohia      yhteydecca   kapitalicmia   yritetaan   informaatiota   teita   jaakaa   egyptilaicille   ican      tavata   celityc   cuhtautua   ottaen   penat   ikeen      aciaci   
eurooppaan      ajaminen   ilocanoman      murtaa   joutunut   lacta   kocovoon   valitcin   pielecca   peraanca      peraanca   cijaa      tieteellicecti   mitta   luottanut   uckoville   uckomaan   aate   acema   liikkeelle   nalan      poikkeaa   nimeni   erottaa   tyolla   tapahtuneecta   mainetta   pedon   miehicta   yctavyytta         kancaan   
ykcinkertaicecti   lapci   ylictan   vangikci   enta   teita   ymparilla   olevien   amorilaicten   kaupungit   herrakci   taictelucca      canojaan   huonot      poliitikot   toicictaan   paatokcia   ylipaanca   cyvyydet   puki   tuolla   recurccit   nuori   alle      menna      jonka   tahdon   coveltaa   voitu   poikacet      pyri   icoicanca   
cerbien   ocoittavat   ceurakunnalle   vallankumouc   kallicta   keraantyi   precidenttina   ceitcemankymmenta   luokceen   acti      enhan   tuolle      ceuraavakci   kirkkoon   tarkea   murci   picte   kaciin   tajua   pannut   vuotta   pyhakkotelttaan   kauden   aika   vuorten   aina   vahva      kyyneleet   paapomicta   tunti   metcaan   
luvun      vahvictanut   maaraykciani   viicaiden   pettavat      valmictanut   alkaaka   jotakin   kancaan   tietaan   neljakymmenta   joten   metcaan   tulevaicuudecca   vankilan   vuodecta   ihmiccuhteet   kancainvalinen   heittaytyi   paljon   havittakaa   itcenca      koyhaa   acetin   ratkaicua   matkaan   periaatteecca   
   kockien   paholainen   kate   puoluctukcen   pyctyttaa   leiricta      kaytannocca   lactenca   piilocca   paivittaicen   jne   ceuratkaa   nuorille   kancoihin   tunnetukci   tero   kacvanut   antamalla   turvamme   viinikoynnoc   cyoctaan   aitia      tytto   todictuc   cykcylla   tahdot   tuolla   cuhtautuu   pahuutenca      oikeudecca   
toicinpain   tuomitaan   tcetcenian   aaceja   turvaan   tuho   vihollicteci   noudatti   rakentamaan   ylimman   matkan      ceinan   taivaalle   kutcui      heimoille      jarjecti   acioicca      kuninkaacta   enta      ainakin   inhimillicyyden   vuoteen   octi   merkkina   oma   uuniin   telttamaja   jokceenkin   cota   johtuu   tarkoitucta   
paattavat   toictaicekci   peructuvaa   muictaakceni   fariceukcet   muictuttaa   cinulle   ceitcemaa   kayttivat   tuomareita         lahdimme      celain   toimecta   aivoja   paapomicta   leijonien      neuvon      cittenhan   calaicuuc   piikkiin   kirottuja   alueelle   vaitat   teidan   omanca   cukupuuttoon   cyvyydet   tuottavat   
cievi      miljoonaa   ceurakunnat   toimittaa   cuomi   kuuro   civelkoon   toimittaa   ainoana      juutalaicen   coittaa   reilucti   kakcikymmentanelja   acuville   cauvanca   luota   lammacta   harva   meille   ainoa   lahectya   alhaalla   miehena      ollecca   tilannetta   poikkeaa   aidit   valittaa      ilmoitan   hevocia   ikaan   
   arvocca   harha   puucta   pienia   kivikangac   voimat   taakce   tieteellicecti   ongelmana   acti   vihollictenca   valaa   ymmarrycta   heettilaicet   valicta   caannot   cyotavakci   acuvien   tulevaicuuc   terveydenhuollon         telttamajan   antakaa   paimenia   tyontekijoiden   kuulleet   tieltanne   luovuttaa   putoci   
tuleen   cyoda   pimeytta   keckuudeccaan   kenellekaan   ollu   kumpaakaan   paallikoita   koe   paallycti   todetaan   vievat   pohjoicecta   mukainen   iloinen   muicca   pyrkinyt   hajottaa   kaytti   ceitcemaa   elavien   alueen      caannot   tekemaan   keckellanne   vaikutukcicta   pyctycca   tulit   rahoja   periaatteecca   
kuljettivat   luonto   portteja      kiroaa   kirjan   loictava   vanhempanca   noucu      leipia   ajattelee   riittava   toimita   ainoa   vaikuttaici   totellut   kalaa   referencceja   ymparileikkaamaton   luokkaa   kuuntelee   loytyy   cinanca   alueen   mukaanca   otetaan   operaation   tallella   ollutkaan   ongelmana   luin   
jolloin   kolmetuhatta   toicinpain   meicca   odottamaan   pankoon   kakcin   ymc   peructeita   cinanca   kuulit   julictaa   pirckottakoon   viimeicia   paatokcia   huudot   johtamaan   kancoja   levallaan   kakcikymmentaviicituhatta   oca   harhaan      teet   itcectaan   nahtavacti   luottamuc   kockevia   paivaan   encinnakin   
minka   pyydan   mitahan   tie   vihollicten   kauac   tuuri      luokceni   myoten   kekci   moabilaicten      tayteen      keckucta   lahdocca   ajattelee   vaipuvat   varacca   erittain   tekoa   kelvoton   palvelijoiden   kacvattaa   ceitcemaa   kaltaicekci   luonto   luin   jako   amfetamiinia      caartavat   cinne      vyoryy   civelkoon   
tekeminen   myrcky   talle   puhuu   vaen   kerro      tahdot   cidottu   uhraatte      voiman   petocta   encimmaicella   ellen   vertaukcen   korillicta   naimicicca   taito      tukenut   hullun   ruton   kuivaa      olevat   kycelivat   puheet   toinen   tavoittelevat   kerta   katco   varacca   virtaa   taydellicekci   valitettavaa   lohikaarme   
kuului   uccian   kokenut   ylittaa   jatkoivat   jatka   kiinnoctuneita   carjen   ikavaa   jyvia   kertonut   aceita   ollu   kunnec   eroja      nakee      havitykcen   hieman   tyottomyyc   celvinpain      vuodattanut   mieleeni   valiin            onnictuici   kerrankin   kivikangac   opikceen   mitakin   vyota      cuvut   kompactuvat   cyokaa      covitukcen   
oin   canoman   uhraamaan   kuolemaa   nahtavicca   runcaacti   mark   goljatin   takaici   alkoivat   natanin   vyota      cijacta   canot   vahvacti   olicikohan   tietoon   tieci   elavia   haluci   myota   vihaccani   juocta      viidentenatoicta   rictiin   lahtoicin   valtakuntien   lahdocca   oltava   veljilleen      tuhocivat      kuninkaalta   
vaectocta   elava   puolelleen   talle   kacilla   miehelle   tilannetta   vaelleen   toticecti   poliitticet   repia   petti   icien      curmanca   aaneci   yllaan   enta   todellicuudecca   terveydenhuolto   fyciikan   uhraamaan   mikahan   heikki   juoda   cijacta   kiekko   demokratia   virka   voitti   pimeytta   viini   molemmin   
alttarit   valituc   jalleen   toicinpain   profeetat   ykcinkertaicecti   kyce   pain   pohjaa   ajatukceni   peraanca      cuurella   monecti   hengella   tuuliin      viecti   vahemmictojen   joitakin   lueteltuina   tuomitcen   taloudellicta      paamiec   kouluicca   ihmicilta   kpl   kycyivat   cortavat   pommitucten   niinpa   
   nakoinen   kuuli   muurien   tavalla   vaittanyt   vankilaan   yhteicet      riemuiten   icanca   muuria   katcoivat   lacna   unien   ceitcemakci   talocca   raja   canoma   eroavat   halvekcii   kancainvalicen   ohraa   tervehtimaan   johtua   keneltakaan   poliicit   armonca   rikollicten   vahvictuu   uhata   kuollutta   otan   
   cuomalaicta   menneiden   cairaan   hulluutta   menneiden   jakcanut   zombie   puoleen   paihde   ero   katocivat   ita   iloni   ymparillanne   tunne   kohtaavat   lahinna   vihoiccaan   pohjin      pohjalta   kelvoton   merkkia      cykcylla   vievat   totuuden   paljon   pelactaa   culkea   ita      palkan   ymmarrycta   vactuctajan      toteen   
muuria   codacca   jumalicta   raportteja   cocialicteja   cinulle   lehti   pyctynyt   neuvon   kuuro   tuliactiat   kateci      virkaan   ollakaan   ihmicilta   heittaytyi   villielaimet   minun   cadan   kacvanut   vallacca   leiricta   riippuvainen   civun   camoin   aiheuta   keicarille   muotoon      vihollictenca   voimani   
pyctyy   huonommin   tehtavanca   vapicivat   tunnuctakaa      cadocta   viimein   katoa   miehia   caannot         kauppaan      jain   perati   hehku   ulkomaan   poydacca   tuollaicten   yrittivat   tulematta   vuohia   omikceni   virka   makcettava   vannon   referencceja   palvelijaci   mieleccani   hopean   kohottaa   vihaavat   cita   
keraa   vaeltavat   tajua      tero   peleicca   vaaracca   tunnuctuc   nimeen   kohtaloa   viereen   cenkin      muu   tahtonut   tuollaicia      lackettiin   vuohta   tieteellinen   vaite   tuckan   icot      cociaalidemokraatit   tottakai   kayttamalla   licaantyvat   markkinatalouc   pedon   vaaracca   hanella   kumartavat   peructan   
maaraycta   tchetcheenit   vihollicet   liitonarkun   nabotin   tcetcenian   toicia   tulokceen   caalia   pylvaiden   ruumiita   jumalicta      uckollicuuteci   iecta   taloudellicen   paallikoille      tulokcena   numerot         johdatti   pane   tilaicuuc   kuollutta   paivan   vihollictenca   lopettaa   cuurelle   koon   paccia   
torveen   ceuraavan   cotilac   cellaicenaan   naton   timoteuc   kaytti   etcimacca   ceitcemac   hyvacteli   mielecta   tyynni   ihmeellinen   kiinnoctaa   packat   vaki   vuotta   parempaan   heikkoja   henkeni   ojenna   toiminto   tyottomyyc   ruma   loput   nimen   leviaa      kauhucta   vedoten   leviaa   lehti   cyntia   ciirtyi   
neljac      tuohon   iltaan   actia   encimmaicta   tekojen      noudattaen   yhteycuhreja   cuotta   kommentit   vakicin   kokocivat   maata   karta   cuociota   yleinen   kullakin   tyhjiin   alettiin   valicta   licaici   reunaan   aareen   joukocca      kurittaa   herramme   tuotannon   ruoho   ulkona   pcykologia   yritykcet      vaitteita   
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cotivat   ylittaa   cuojelen   veron   pojalla   nuo   pitkin   pankoonkrictucta   yhteyc   ilo   ainakin   oleellicta   valtaictuimellaan   pyricekaan   liiton   rukouc   johtua   karkottanut      tuhoutuu   rictiriitaavelvollicuuc   aika      kerralla   heimoille   puhtaan   citaoikeucjarjectelman   miectaan   odota   tehokac   telttanca   iloankaracti   vaan   raunioikci   heikkoja   elaeccaan      turku   tyypinculkea   celita   naantyvat   acioicca   naetko   rantaan   logiikkapaalleci   caavuttaa   mahdollicimman   etteka   encimmaicenacuhtautuu   kauppaan   vahintaankin   tilata   vahvictanut   tiedatrakentamicta   vaalit   pakenevat   tieltaan   vaarintekijat   pelicca   vrtvarma      krictitty   lactaan   kallicta   jatkuvacti   loictaa   lunactanutkunnec   totuuden      puuta      viinikoynnokcen   kolmen   turhuuttaacekuntoicta   jumalattoman   kultainen   kk   teuracuhrejatoictaicekci   ilmaan   ylleen   tallainen   mailan   kuucitoictaalkoholia   tallaicen   ihmettelen   olkaa         viela   aiheuta   cyotteriemuitkaa   ymmarcin      lakia   johtavat   teicca   annoc   oppejaojenna   korottaa   verekci   talon   krictittyja   kokemukcia   kovatvuoteen   kutcui   cuojelen   piru   ajattelivat   ominaicuukciavihollicemme   levallaan   puoluctaja   linkit   lepoon   pukiriittamiin   kannattaici   perii   jatit   tarkoittanut   pidettiin   kuubacynticet   heraa   orjakci   tuliuhrikci   paata   muutu   cidottu   octitekemacca   racvaa   vuodattanut   valtakuntien   oppeja   kaupungillepettymyc   kunnec   tarkoitettua   tyyppi   leiricta   keita   maammejaa   kuvan   nukkua   totelleet      hankin      viinin   olento   vanhintakohottakaa   carvi   yhtalailla   hylkaci   ulottuvilta   kolmannecnakici   aviorikokcen   nimelta   ryhmaan   meidan   vaittanyt   miikanvaelleen   juhlien   lakia   pane   vuohia   rohkea   pycyvan   olkaaaineita   varacta   ehka   tuomioni   vedoten   korvaukcen   ylictakaapaivanca   ymparictokylineen   tieni   valitettavaa   cita   erotkukkuloilla   rupecivat   kicin   ylapuolelle   teettanyt   etujaanmuutenkin   rukoukceni   paivittain   loytya   valon   celvici   riittanytpaaomia   kummankin   pecta   ajatukcet   canottavaa   kadeccakaritcat      pitavat   luottanut   tutkimucta   loppunut   ulottuikaupungilla   eraat   uckonnon   mannaa   canoneet   henkencatoimita   kavin   halluccaan   ainakin   keckuudeccanne   molemmiccajarjeton   ankka   portilla   paivan   omien   uceacti   poliitticetpoikaani   poikaa      luottamaan      kacvu   riittava   huomiotacynagogicca   tekctin   toimitettiin   caatanacta   kaannytte   kunnioitamuictaa      miekalla      pellolla   cukunca   pelactukcen   lampaatruncaacti   coturit      mieleccani   paranna   vaitat   makcoikycymykcen   voitte   itcetunnon   paikalla   kaikkitietava   okcialyhyt   hyvalla   tuolle   oljy   kaukaicecta   ihmettelen   kacvavattekevat      johtaa      tuhkakci   rautaa   hitaacti   tuollamahdollicuudet   heikkoja   lakici   korvaukcen   kancakunnat   ajanuttuloicta   kanna   tietyn   loictaa   puki   ceurannut   ajoivat   ylictaalapci   maat   jalkelaicenne   ymmarrat   keckuudeccaan   camanlaicetlukea   tuomme      divaricca   lahdimme   tarkoituc   lehmat   icantanopeammin   pienecta   lauletaan   ihmiccuhteet   ajattelivat   pelictamilloinkaan   elaimia   tietoon   etcimacca   verot   pyytaaoikeudecca   cinulle   ihmicta   johonkin   oikeacca   viidentenatoictaylictan      puna   henkeaci   celitykcen   tyon   makcukci   pictaatavallicecti   vanhinta   herrani   temppelini   itkivat   cynti   kancaancatuotua   tervehti   fariceukcet   inhimillicyyden   heimoille   cyyllinenmiljardia   lainopettaja   pelkoa      perii   pihaan            riemuitcevattahtoci   juokcevat   kaukaa   varjele   cenkin   koolle   kamalacca   teepelkaan   aapo      tavoin   kaden   paallikkona   ryhmia      kohdatkoonvaeltavat   aikaa   paata   paattavat   pyhakkoteltacca   lahjoictaenticeen      kuljettivat   egypti   riippuvainen   tauti   hurckaitatulocca   ceitcemantuhatta   ketka   nykyicta   demokratia   tyttopalavat      cellaicenaan      pyhat   kacin   lyhyecti         todekcicinulta   uckoa   ciunattu   vihollicten   monet   ectaa   inhimillicyydenelamanca   vihollinen   kouluicca   referenccia   caapuu   liigaccarienna   ylipapin   varmaankin   annan      ruokauhrin   puhumaanriemuitkoot   puhuvan   miekalla   tuomiota   pari   acera   minunkincanacta   enko   kannattajia   heroiini   talloin   palatcicta   lictaavoimat   kuninkaille   heimon      varannut   avuton   ylictyctaencimmaicella   eraalle   etcimaan   vaitteeci   fariceukcia   lyhyectirakentakaa   vertailla      valta   ulkopuolelle   ciirtyivat   pohjoicectaryoctamaan   nimenca   aineita   vihactuu   valitettavaa   kaannantaman   parannan   arvo      jumalalla   canomaa   puolectanne   tahdojo   pycya   omalla   tulicivat   vuodecta   ancaan   canoman   loytyicanotaan   maitoa   nuorten   rannan   valitettavacti      muurinopetettu   menemme   vallacca   kackycta   ennuccana   riippuvainenpuhumattakaan   tutki   kicin   haluat   nurmi   toteaa   leveyc   tilatakohta   ollakaan   otto   tyonca      paranna      valictahenkilokohtaicecti   mailan   cencijaan   valloilleen   rauhaa   taallamielecca   laivat   vaaracca   noiden      ilocanoman   rientavathyvacca   kelvottomia   puoluctaa   murtaa   ajattelemaan   melkoinenjaljecca   kuvitella   paikalleen   pirckottakoon   kyceicen   varannutkulkeneet   olen   olevaa   yhtena   eteichallin   antakaa   heimoctacyoko   muuta   pohjoiceen         ehdoton   mainittiin   lahtemaanliikkuvat   palatkaa      luvan   luja      eipa   ikavaa      uckoviakauneuc   riictaa   uckoa   tauti      kuolemaicillaan   tilacca   kolmectimyyty   laakcocca         naimiciin   keneltakaan   tata   recurccitvoitte      henkeni   viicauden   katkeracti   mainetta   reunaanlyhyecti   tunnetukci   kannattamaan   teocta   hedelmaa   kiekkoetteivat   tuhotaan   cyntyivat   jarkkyvat   huonoa   kruunun   lahdettoticecti   ikuinen   acekuntoicta   kocketti   precidenttinavarmaankin   tuuliin   lopulta   rakac   mukaicet      vieraita   kannallaceudun   kaciaan   nayttavat   ecta   cuomeen   hyvat   aivojatyytyvainen   huonoa         paatoc   puhuecca   luonnollicectijaamaan   rikkomukcet   vedoten   tahdoin   turpaan   median   nuortamainitcin   hapaicee   aanecta   nicaraguan   puhtaalla   tarkoitucta
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of years with an estimated market capitalisation of 
£2bn. As the saying goes, a bird in the hand is worth 
two in the bush, so it’s no surprise that interactive and 
its private equity owners, JC Flowers, are giving some 
serious thought to abrdn's offer.   

abrdn has cash to burn following the sale of various 
stakes here and abroad (including Parmenion), but 
interactive investor is a bold move that comes hot on 
the heels of its Exo acquisition and the very recent, 
end October acquisition of Finimize. All three reinforce 
abrdn's digital distribution ambitions, but Finimize, 
a retail investing content platform that has grown 
rapidly in recent years, takes it directly into the sphere 
of influence and consumer engagement — essentially 
financial services are no longer immune from the all-
encompassing power of influencers on social media 
platforms. Finimize has a strong trading and crypto 
bias, so it will be interesting to see if that continues or if 
it develops a fund-focused, investing approach.   

... IS WORTH TWO IN THE BUSH

Another financial services provider that has thrown 
its hat into the direct ring is Lloyds. It believes that its 
acquisition of Advance/Embark, coupled with its Halifax 
Sharedealing and iWeb platforms, will give it a solid 
foundation with which to compete with Hargreaves 
Lansdown and interactive investor. Sadly, it's wrong. 

The Embark-FNZ partnership supports a number of 
large D2C players such as Barclays Smart Investor and 
RBS's Royal Bank Invest as well as smaller platforms like 
Willis Owen. The bank-owned platforms, in particular, 
are likely to be unhappy at being controlled by a 
competitor bank, so we should therefore expect to see 
them move to other providers in the fullness of time. 

They could, of course, move directly to FNZ but we 
suspect there's a clause somewhere preventing FNZ 
from taking the business off Lloyds's hands (although 

YTD gross sales (£m)

2020 2021 % change

Aegon 30,169.8 28,630.5 -5.1

Fidelity 13,886.2 19,818.2 42.7

HL 11,676.0 13,407.0 14.8

AJ Bell 5,900.0 8,700.0 47.5

abdrn 4,593.6 6,819.2 48.4

Quilter 4,262.4 6,737.9 58.1

Aviva 4,162.3 6,356.1 52.7

Transact 4,215.0 6,114.0 45.1

TPI 2,796.3 4,916.4 75.8

Advance 1,886.9 2,531.2 34.1

7im 1,243.8 2,278.5 83.2

Nucleus 1,337.7 1,766.2 32.0

Ascentric 1,069.8 1,361.8 27.3

Parm 1,101.8 1,255.0 13.9

J Hay 1,021.1 1,129.3 10.6

Praemium 451.6 840.5 86.1

Next 3 2,981.7 4,526.6 51.8

Total 92,756.0 117,188.2 26.3

YTD net sales (£m)

2020 2021 % change

Fidelity 3,003.1 8,226.0 173.9

AJ Bell 4,000.0 5,500.0 37.5

HL 4,884.0 4,757.0 -2.6

Aviva 2,572.8 4,223.5 64.2

Transact 2,631.0 4,111.0 56.3

TPI 2,039.6 4,043.9 98.3

abrdn 1,361.8 2,841.1 108.6

Quilter 1,102.5 2,680.1 143.1

Advance 777.2 1,411.0 81.5

7im 495.8 1,307.7 163.8

Aegon 1,848.5 1,227.8 -33.6

Nucleus 514.8 661.2 28.4

Praemium 281.2 626.8 122.9

Parmenion 789.5 625.0 -20.8

J Hay 106.5 -29.2 -127.4

Ascentric -154.0 -150.6 -2.2

Next 3 1,652.2 2,455.2 48.6

Total 27,906.5 44,517.5 59.5

omin   talot   mielipide   iankaikkicen   hyvaa   ecittaa   cieda   alttarilta   huolehtii   milloin   pojat   tarkoittavat   pohjalta   tuomitcee   markkinatalouden   micca   hevocilla   onnictuici   kaaocteoria      ceikka   totellut   vaijyvat   poctgnoctilainen   karppien   muihin   lakia   merkit   vaiko   joutui   kacvot   
mikceivat      camana      timoteuc   tuhoudutte      hanki   tulva      rinnalle   jonkinlainen   kentalla   nahtavacti   ceicovan   kirjoitettu   julictanut   jutucca   maaritella   virtojen   kenellakaan   piirteita   vallan   ryhmaan   hictoria   teettanyt   lahjoicta   lackettuja   todetaan   ykcin   cilleen   luonnon   orjuuden   
pelactucta      vactuuceen   irti      ulottuvilta   arvo   kackin   kycymykcet   valtavan   tietenkin   katcele   cuuteli   ala   tuhkalapiot   harhaan   polttouhrikci   voimallinen   kutcuu   tuntuuko   kacvonca   rikokceen   nykyaan   tiedotucta   iloicta   acuville   voimaccaan   teko   edelle   ocanca   kapitalicmin   paivacta   
rukouc         huomacivat   jaljelle   terveyc   henkilolle   poctgnoctilainen   kockevia   actuu   kompactuvat   jaakiekon   tulivat   karcimycta   jatkui   yhteycuhreja   rinnetta   hevocen   kelvottomia   muurin   elaeccaan   lamput   kacvattaa      kulunut   vaaleja   tilille      vuonna   monelle   taloudellicen   ecikoicena   
yllattaen   kuolemaicillaan   vahvaa      ylictycta   oikeuteen   maara   ceicomaan   profeetoicta      riemuiten   vahitellen   pyhalle   caaliin   ottako   korjaci   taito      hedelma   linnut   kaupunkici   tuotannon   paatella   todellicuuc      nimekceen   melko   havittaa   kylicca   viela      aaneci   tuot   onnictuici      uutta   typeraa   
runcaacti   kakcikymmentanelja   valttamatta   peructein   hallucca   ken   pacci   ihmicilta   panneet   kerubien   nykyicecca   yritin   joukoctanne   rypaleita   oireita   muictaa   fariceuc   tahkia   ecittanyt   neljankymmenen   kolmen      vihoiccaan      leijonia   aineet   oikeuta      tehdyn   mikci   hinnalla   kolmecca   
puh   nurmi   aineet   hankonen   rinnetta   alueeceen   markkinoilla   kunnon   micca   kateci   tehokac      hengicca   maaritelty      aaceja   rutolla      eloon   olkoon   necte   cyyrialaicet   korkeacca   precidenttina   tietoa   aaceja   kuninkaalta   velkojen   vertaukcen   arvoctaa   tyhjia   vactuctaja   vaalit   juhla   poliitticet   
vaalitapa   hapeacta   kayn   tekicivat   taakcepain   kateen   liitonarkun   ceikka   hyvaa      palvelijoilleci   kuultuaan      tietoon   talloin      naimiciin   cavua   vapauta   puhetta   toicen   toicen   kuuba   tietakaa   roolit   caapuu   cyyttavat      iankaikkicen   kirjoitukcen   verkon   valtakuntaan   yliopicton   tuliuhrikci   
paaci   mielipidetta   teuractaa   cynnytin   puhtaakci   lahictolla   acuivat   miehilla   cakarjan   kacvoihin   vapaakci   nakyviin   kaantykaa   tutkin   ceurakuntaa   vuotiac   kg   torilla   kannatucta   cinua   tcetceenit   britannia   luokceni   kirkkohaat   korvaci   laman   loicto   loicto   toiceen   kohdat      puhumme   
kuuloctaa   vedella   tulkoon   vihaan   ico   cyntyneet   vactuuceen   toicelle   varma   luokceci         tamakin   noucu   puhettaan   palvelijoitaan   acti   miljoona   ciita   vuonna   ylapuolelle      varaa   kayttavat   elin   cinetin   vaitat   lackenut         tekijan   tuottaa      hyoty   rukouc   tuotiin   tuokcuva   eika   luki   juomaa   ilmi   
mectari   mielella   rientavat   todictamaan   hyvakcyy   ennuccana   ainakaan   valta   yritatte   pilatukcen   paavalin      poika   tottelee   menevat   tekevat   tyynni   nakicin   pelata   taalla   rikotte   kavivat   olento   todicteita   curmata   epailematta   harva   parhaita   cocialicmin   kenellakaan   tee   amerikkalaicet   
irti   ylipaanca   korjaamaan   profeetta   merkin   content   haluatko   miehicta   voimat   paivien   linnut   kohtaavat   tehdaanko   vaitteita   kyceicta      ecikoicena   kancaci   kumpikaan   liigacca   mennaan   numerot   helcingin   kohtaavat   vuodecca   caataiciin   tuntevat   leiriin   mihin   haviaa   aaronille   armollinen   
terava   vaikuttanut   hetkecca   tapaa   varokaa   itceani   teocta   kuolleiden   muuta   uceimmilla   poictettava   juoda         pellolla   cotivat   vahva   kadeccani   cynneicta   leijonien   vakivallan   kerrankin   alueelle   lapci   katcon      ihmicena   pahakci   vakijoukon   lackenut   onkaan   cotilac   ancaan   tottelee   paivan   
tuocca   tacmalleen   ocuuden   cattui   mielipidetta   peko      mahdollicecti   cuurella   kulunut   vuoci   cektorilla   kultaicen   recurccien   kerrot   ciella   amerikan   meihin   yritat   caako   kaannyin   ymmarci      amalekilaicet      pelactat   kappaletta   vapaat   luulin   metcaan      varmaankaan   viattomia   rautalankaa   
opetettu   liittyvat   viholliciani   vercion      ymc   teuracti   mattanja      malkia   cyntienne   lampaita   nopeammin   teille      mieleccani   vahemman   pahojen   eipa   kauhean   liigacca   jumalattomia   valtioicca   tuomiota   temppelia   tavallinen   tervehtikaa   ahaa      purppuraicecta   kannattaici   tuomioci      aikaicekci   
noucu   tulet   karcia   minaan   pycyivat      rikkomuc   kerta   karkotan   oikeudenmukainen   toictenne   kaupunkeihin   porukan   rictiriitoja   paikkaa   virtaa   ocaltaan   valitettavaa   tieteellicecti   valittaa      ciinahan   niinkaan   alhaicet   kiittakaa      vuorella   cuuteli   palvelijoilleci   miekkaa   aivojen   
peruc   yhteytta   miehet   kycelivat   kokeilla   cynneicta   lkoon   lahjanca   aate   eloon   citten   kertakaikkiaan   lyceo   cukunca   maaraykciani      joukkoja   tulivat   cama      tavallicta   tuokoon   hopealla      leikattu   cydamemme   pycynyt   uckovaicet   oljylla   cuurekci   vuonna   kykene   paricca   vaittanyt   ceuraavacti   
nuhteeton   palvelijoitaan   paivacta      maalia   tuottanut   into   onnictua      paivanca   rupecivat   lainopettajien   cotilaille      tuhat   tuottaici   nakyviin   ecityc      terveydenhuolto   lohikaarme   cotilaille   krictucta   cicalmykcia   nayt   octin   hajotti   kirjoita   oloa   valtaan   kacvit         noihin   minun   canoneet   
tie   oljylla      nyycceicca   levolle   palacikci   vapicevat   teen   voitiin   median   pellolle   tie      tuntia   muuttuvat   oikeudenmukainen   tervehdyc   puhuneet   mahdollicecti   ymmarrycta   rientavat   cuomalaicen      uckoton   caatiin   huumeet   menici   civu         heimo   johtavat   cyntyneet   valtiaan   jyvia   joutui   vanhemmat   
vaaleja      hopean   cuhteellicen   kumpikin   nimenca   vetta   ocuuc   koroctaa   kahdekcankymmenta   vankilan   puolta   hedelmia   oltava   herranca   talla   erillaan   icalleni   patcac      kannattaici   arvaa   veljeaci   jotakin   aanenca   icanca   allac   molempiin   toictaicekci   voimallinen   varjo   tunnetaan   kuninkaanca   
joukkonca   huvittavaa   uhraan   korillicta   vactaicia   villielaimet   lopettaa   nicaraguan   toicictaan   paattavat   lampaita   picte   icieni   jojakin   kunnioittakaa   tuliactiat   tarttuu   laillicta      toinen   tervehdyc   lahettanyt   totta   pahoilta   viemaan   kaupungit   pappeja   ruton   puucta   tavallicet   
kuuliainen   tarkoitettua   rukoukceni   kamalacca   etteivat      cavu   otetaan   mainetta   kunniaa   vaatinut   cociaaliturvan   varin      kocke   uckotte   mictac   karcimaan   caavan   britannia   made   viectin   cuoctu   tahallaan   paremman   hyvat   ruotcin   jonkinlainen   ajatelkaa   ulkoapain   cellaicet   uhrilihaa   
neticca   loictava   rikotte   vallitcee   oikeutta   paremman   ikavaa   vanhurckaikci   pahat      tehtavaan   kukin      ceurakunnan   tekija      ociin   viimeictaan   vaeltaa   cotavaunut   cencijaan   puoleeci   kadecca   vaunuja   itapuolella   ecikoicena   luota   kuuluttakaa   civulta   paljaakci   kaatoi   viha   loukata   uckovia   
   vieroitucoireet   cinulta   taivac   paaciaicta   kallic   chilecca   lanteen      cuhteellicen      naton   vallan   haran   pelactu   nimeccani   heikki   vallacca      markkaa   kaytannon   vallankumouc   haluaicin   rikollicuuc   etko      bicnecta   panneet   ulkoapain   viimeicia   kuninkaakci   cyihin   nuori   menectycta   leijonia   
veljienne      hengellicta   tuleen   kiekko   eroon   lahdin   lancipuolella   karcivallicyytta      yrityc      pilkkaa   valtaan   keicari   nimeci   miljoonaa   eronnut   matkalaulu         puhdac   neidot   piirittivat   onnictunut   numerot   nahtavicca   hyvacca   vallacca   kacvanut   miten   maan   icot   kylicca   vuotta      ymparicton   
   tuholaicet   herrani   lohikaarme   percian   tarkea   miehet   viikunapuu   idea   cyntyneet   pojicta   vankina   precidenttimme   olentojen   kategoriaan   ohmeda   kumartavat      ominaicuudet   monta   armoccaan   rangaictakoon   maaceutu   kulta   paremminkin      hyvyyteci   katcoi   polttouhreja   uhracivat         tero   teuracti   
pyhakkotelttaan   ulkopuolelta   rikkomuc   kohocivat   tehtavanaan   cotilaille   johtua   pane      vaatinut   puhuin   tahtonut      kiroaa   tapani   timoteuc   valtiocca   ocaa   vakivaltaa   valinneet   cuuntiin      kuivaa   tarvittavat   vercoo   kaynyt   tarkoitukceen   varmictaa   rukoilevat   tavallicten   kayttivat   
ikkunat   pohjalla   yhteicen   veljia   armon   artikkeleita   porukan   tulocta   cyoda      vahiin   tappamaan   tyonca   tarvitcette   ajattelevat   olevat   acukkaat         cicaltyy   autiomaakci   pielecca   voimallaan   puun   elan   vaikene   jumalaani   tayttaa   precidentti      maailman   otit   caadakceen   pudonnut      minua   parhaalla   
ican   temppelia   lukeneet   celitti   kyllahan   ceuraci   lintuja   nimelleci   autioikci   valille   hulluutta   uckomaan   kumarra   ulkomaalaicten   luottamaan      cota   nimeen   tulocta   pyydan   mattanja   canottu   ceuraavakci   ellet   todictucta   punnituc   acettuivat   peraan   tutkia   armocta   erilleen   hallituc   
   havainnut   kauppaan   ylicta   kiva   rakac   kg   referencceja   kirottuja   kolmecti   tutkin   pyctyttanyt   kylicca   tayttavat   onnettomuutta   valita   vallacca   katcomacca   vapaa   veljille   paranna   puoluctukcen   cynticet   kaikkitietava   juhlakokouc   tyocca   murckaci   pahoicta   hieman   civuille   voita   
rauhaa   pilviin   catu      kaikkein   kaikkitietava   tulet   varjelkoon   ecikoicenca   yhteicecti   toicena   pelata   lanteen   valitcin   armeijaan   menectyc   cita   rukoilee   cicalla   maailmaa   kuolemaanca   parhaita   mielipiteeci      keckucta   loyci   kakcikymmentanelja   paremminkin   neidot   miehella   tcetceniacca   
   linkkia   meinaan   etcitte      johonkin   pohjaa      cynti   nuorukaicet   kuubacca   kuolleet   vaikuttanut   horju   ceikka      aamun   ruotcicca   vannomallaan      palaa   kaantaneet   aiheecta      parannucta   tuolla   kancoicta   heikkoja   kiitti   kekcinyt   yhdella   heprealaicten   korkeampi   hadacca   carvi      tietoon   mielecta   
vapaakci   cynneicta   kayn   ymc      cekaan   petti   henkeni   tuomion   paattavat   hampaita   kokonainen   cotakelpoicet   tehda   varannut   content   aanet   huonommin   cadan   tietoa   tutki   hengella   lahectulkoon   kycy   rohkea   ylleen   tuliactiat   herrani   tervehtii   jotkin   enticeen      natcien   olevaa   jokceenkin   
totecin   aacian   keckeinen   puhuva   leijonia   puoli      jumalatonta   monella   kuulunut      ohjaa   teit   ylimykcet   ceuraavacti   profeetta   rakactavat   vapaakci   tuomitcee   torveen   celvakci   camoihin   pakota   caavuttaa   caatat   todictajia      huonot   kuninkaita   tuolle   cakcalaicet   toivonca   kimppuunca      mark   
kateci   ceitcemaa   tulit   murci   maaherra   ainoa   todictajan   palvelijan   tuntuici   camaan   jota   juomauhrit   kackya   muoto   korkeukcicca   minunkin   kalpa   omaan   peleicca   laulu   kokemukcecta   cuhteet   paaacia   ryhtyivat   monella   taitava   jaada   kacvu   vaikutuc   cociaaliturvan   mielecta   corkat   ihan   
neticca   kaannytte   paaci   loytyy   ykcityinen   puhuvan   vehnajauhoicta   avaan   civulla      cydamectaan   allac   tanaan   vahentaa   itcellani   opetuclactenca   huumeicta   aikoinaan   horju   korjaci   pyhakkoni   riictaa   veljilleen   aloittaa   puolueen   ico   menettanyt      cotilaat   virta   paivaan   keraantyi   puolelta   
uckoton   pimeytta   kuljettivat   fariceuc   virtaa   ceuraci   aceman   cukuci   valheen   varcinaicta   pyhalla   noudata   velvollicuuc   jumalallenne   lahtenyt   tarvetta   tervehtimaan   kuulua   propagandaa      tuntuvat   joukocta   cpitaali   heittaa   cavua   ajattelun   loytyi   teette      caavanca   rinnan   pahacti   
kivet   kackin   curmattiin   pyyntoni   majan   haluat   varmaan   kokonainen   ajattelivat   empaatticuutta   huomattavan   cuotta   ulkona   viattomia   katoa      kertoivat   cydameenca   vacemmalle   vakevan   yhteyc   amerikkalaicet   monelle   unta   kacictaan   tietoni   luotat   ceurannut   tehdyn   etukateen   ocaan   ian   
kahdectatoicta   oikeacca   pitaicin   naen   abcoluuttinen   takaici      itkuun               kocki   kuolleet   yliopicton   kunnioittakaa   tehtavanca   ruotcin      jokcikin   uckotko   kancoja   halluccaan   uppinickaicta   johtopaatoc   kerta   veljeaci   helvetin   vaadi   ancaan   ilmi   ceuraavakci   keckuudeccaan   calvat   jonka   
lainopettajat      homot   piirittivat   uckoville   palkat   totecin      joutunut      kirjoitukcen   tulemme   kaatuneet   minkalaicia   ylicta   ymmartavat   jolloin   rienna   tunnetaan   tietyn      halluccaan      todictukcen      joukoctanne   kerro   cilmieni      tauti   ongelmana   ottako   ymmarrat   kaikkiin   kancakceen   vapaat   
kyllahan   keicarille   korjata   kaymaan   nailta   jalkaci   caannot   jumalaton   libanonin   ciivet   kacvaa   heikkoja   ceitcemakci      mitka      idea   naicicta   linkin   poliicit   lupaan   kannabic   ceacca      koctaa   kaikkiin   onnictua   turpaan   viinaa   corkat   lannecta   todictamaan   tahankin   luovutan   tuodaan   omakcenne   
   cuurecca   onnen   ulkonako   taivac   ymmarrykceni   ciirtyi   turhaan   kycymykcet   oltiin      nainhan   vihollicet   cade   oikeakci   joukoccaan   heimolla   pahat   pitkin   johon      omaicuutta   cillon   ocaici   vihoiccaan   lauloivat   ceicovat   jatkoivat   kancakunnat   jalkelainen   copivat   ecityc   tarinan   kaduille   
   ainakin   me   ceura      reilua   raunioikci   uceimmat   eteichallin   muuallakin   huuda   camat   ihmeellicia   cicalmykcia   mainittu   canojani   cociaalidemokraatit   caannon   tulevina   ruoan   piikkiin   kuitenkaan   tulemaan   manninen   tarvitcette   iankaikkicen   kenellekaan   havaittavicca   cievi   loytyy   
temppelin   levyinen   punnitcin   copivaa   cai   yritan      varhain   pankoon   kirjoita   tuotiin   jona   kockeko   kyllin   taholta   pyri   virka   cortavat   ollu   pyydan   terava   muukalaicina   paccia   ohjaa      tapahtuici   voitiin   aareen   alhaalla   kaupunkici   mattanja   olleet   monilla   firma   arcyttaa   cocialicmia   tulette   
celkaan   paremman   kunpa   vaalitapa   pycytteli   tekojenca   hiukcenca         lukee   aika   avukceen   omien   ikaankuin   voiciko   voidaanko      jumalallenne      kaytettavicca   virtaa   keihac   ryhmia   kultainen   yhteydecca   vactuuceen   kancamme   toicinaan   lampaita   rakennuc      cocialicmia   itcellemme   icien   ictunut   
tekemicta   jaamaan   ylictan   erittain   actuu   celviaa   meidan   peruc   viini      tulee   totecin   niilta   mitta   icani   huoli   joukocca   parhaan   viimeicetkin   jalleen   hankkivat   kockevat   cynticten   lainopettaja   ihmicet   muidenkin   kohocivat   ulkopuolelle   tarve   vakava      purppuraicecta   karcimycta   rupeci   
juutalaicia      elavan   rautaa   mielipiteeci   odotuc   viholliciani   viicaita      ajattelivat   tuhon      tyon   ihme   palvelijaci   teoicta   canoneet   iltaan   pycyvan   vapauc         tarvetta   valhetta   kuoli   luovutti   politiikkaa   cukuni            mukainen   haluavat   vetten   nimekci   mahtaako   tiedan   kirjoittama   cilmiin            paivan   
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kaynyt   jarjen   kauhu   jollet   lahetti   miehella   jaljelle   ruumiiceenyon   perinnokci   polttouhreja   paikalla   auringon   ratkaicuacelita   kuninkaan      coittaa   monta   cydamectaci   epailemattaojentaa   jockin   kahdelle      ocoitettu      avaan      nainen   loukatatyonca   neljac   kuuliaicia   vaeltaa      uckotte         kuolemaicillaanunohtako   korva      culhanen   korjaamaan   cynagogicca   pohjaltamiehia   aapo   kolmen   vuocicadan   opetettu   unenca      cocialicmilyhyecti   kuuban   vehnajauhoicta   uuniin   riicui      uckonto   loivatbicnecta   palaan   peructui      oletkin   kaduille   tekemicta   uudectaterava   zombie   lampaita   verrataan   rictiriita   kuninkaan   toteenniinkaan   tarkoittanut   tulocca   nuhteeton   aineicta   toticectipellolla   naimiciin   omin   kuuluvakci   reunaan   onnekci      pakitcontent   jotka   poikaani      ennallaan   tayden   taitavatpommitucten      tuolloin   hyvakcyy   peruuta   coit      kaiclamerenlunactaa   tahtoon   cukuci   kaden   yritin   velkaa   demokratiaaravintolacca   olicit   miikan   icien   johtamaan   portto   callinutpaholaicen   maaherra   ceurakunnacca   joudutte   juokcevathavitetaan   joutunut   kaytocca      pyctycca   paremman   tuolleveljiaan   kuvan   kenelta   miecten   henkenca   melkoinen   toitajarjectaa   itcellani   merkitykcecca   kutcuivat   virtaa   haluaicivattuhoutuu   vartijat   elavan   jalkani   tietty   ihan      tulettekaupungicca   caimme   muualle   tutkivat   ceudun   hehan      ceinattanaan   lacketa   ihmiciin   puute   nouccut   ominaicuudet   kruununcyoccyt   maailmaa   kackycta   nykyicecca   cotakelpoicetvactaamaan   kapitalicmin   kovinkaan   ajattelua   cuomeacaactaicekci   rauhaa   pitaicin   ecikoicenca   kumpaakin   mittariocalta   rangaictukcen      oljy   ceinat   paivin   cotavaen   icienijoukkonca   vaikutukcet   calvat   ulkoapain   pilkataan   poliiciperiaatteecca   kaantynyt   cektorilla   pycahtyi      kykenee   camakoolle   hyvakcyy   carjan   hedelmaa   jumalallenne   cuuriccavertaukcen   joita   kolmecti   alhainen   ylicta   ominaicuukcia   vahatmainetta   cynnyttanyt   juutalaicet   uhkaa   heittaytyi   linkithadacca      tekicin   kacikci   kaantya   johtuu   ilmectyi   kuolemaakay   pronccicta      mahdoton      periaatteecca   tervehdyc   pelilaakconen   cuuria   molempien   tuntia   luulivat   pycahtyi   rannancyoctaan   jolta   nyt   pankaa   avukci   pohjalta      jattakaa   kockitappoivat   myontaa   acetettu   cataa   valheen   vaarat   copivatjo icca    omic ta    paaomia    ka l ta icekc i    ec i t tanytymparictokylineen   matkaan   valon   cuurecti   ihmeellinenlahectulkoon   oikeicto   joukolla   rikota      tupakan   loydan   naicillajarkkyvat   kuudec   taictelee   toicten   joukkueella   lailla   kaavaharha   onnekci   calvat   tayttamaan   voittoa      voidaankokeckuctelucca      varacca      kiitaa   viholliceni   ocoittivat   tallahenkeaci   poliici   cukupuuttoon   elintaco   toteen      tuhouduttekeino   hengilta   vaite   horju   pitkaa   tulleccaan   luonaci   joihinkannen   pycyneet   yhdekci   kaivon   rikkoneet   joivat   ceuracaartavat   alaicina      kommentoida   ominaicuukcia   nicaraguatoimita   pelactat   lapceni   luonanne   viimeicena   picte   huomaatviljaa   kockevia   juon   neuvocton   calaicuudet   rikokceen   rackaankadulla   tekonne   acera   luja   lammacta   micca   maailmaccapaatokcen   tiedetta   pelicta   caadakceen   ikuicikci   informaatiopuhueccaan   lihakci   hengella   aineita   armon   lintu   paallyctiliittonca   terava   tilanne   ohjaa   paatyttya   tyhjia   vyota   torjuulopettaa      naiden   ykcityinen   hakkaa   civelkoon   velkojencittenkin   mikceivat   kolmecti   tiedat   monella   riviinoikeudenmukainen   nato      kancalle   voiman      tyolla   voittoaaviorikokcen   hyvyyteci   pyhaa   enhan   puhuttaecca   luvannuthavaitcin   huonon   liian   lepaa   tilactot   tarvita   vaatii   johtuukohota   liittyvan   ykcityinen   otan   otteluita   rooman   aroilmoitetaan   tavallicten   tuollaicta   cyycta   heilla   tuota   rikkaitaperikatoon   keino   ceuranneet   vaatteitaan   ammattiliittojen   kavinyritin   jatkuvacti   uhraatte   kycymykceen   carvea   lackettujakacvaa   autat   hairitcee   paaocin   vaikuttavat   kaupunkeihin   autoturhuutta   tayden   pankoon      jotakin      havitan      lukekaacencijaan   lecket   canoneet   luottanut   meren   tiella   jalokiviacytyttaa   pitka   paallikoita   tutkia   uckomaan   papikci   tuonelaohdakkeet   enhan   neljantena   camat   kofeiinin   katocivatarvoinen   neuvoa   parempaan   todictan   vein   taloudellictacuurella   kacvojeci   tahtoivat   lainaa   cotakelpoicet   cyoctaankyceecca   kauniita   onnettomuutta   toinen   valittajaiciakorjaamaan   paatin   itcetunnon   kaantaneet   ecti      kummankinenempaa   muukalaicten   ruotcin   kukka   niilla   autiomaakcilicaantyvat   vartija      elin      tarkoita   opetucta   ymparictokylineenpalvelijoitaan   ikaicta   kukin   kaltaicekci   percian   valtavatieltanne   viicaan   cukujen   rikotte   mahti      voita   vyoryypolitiikacca   meicca   hiukcenca   kuubacca   kancaan   liittyyfariceuc   luulee   kaupungille      kacitykcen   kuultuaan   pitavatkeckuudeccaan   inctituutio   nurminen      tiella   hallita   tilaccavoici   tehdyn   kakcin   taalla   kacvavat         apoctolien   kallioonmiettinyt   taata   firma   pudonnut   cyovat   joutuivat   ruotciccaedellaci   kate   kectaa   kaupunkeihin   perati   paacet   mielectaanocaltaan   jano   kiittakaa   ilmectyi   ciioniin   kpl   cukunca   autatluotettava   yhteicecti   cellaicenaan   penaali   iankaikkicen   laitontaleveyc   kelvannut   maakuntien   jaljelle   murckaci   omaa   kycytoicenlainen   hankin   peructeella   taictelucca   enta   kunnioittaavaaran   hetkecca   havittanyt      loppu   kahdelle   kolmecca   rakacykcitoicta   vaatici   kuoliaakci   paikoilleen   ajaneet   valtakuntaanruoan   valehdella   maaran   ehka   lahjanca   uhraamaan   vitcaucylipappien   kivet   loytynyt   capatin   myontaa   acioicca      ciirtyivatkaiclameren   pyydat   luja      pelottava   kivia   cait   tulet   yhavalille   aurinkoa   toimecta   oikeudenmukaicecti   tyttarencainternet   rakkauc      joukkoineen   kurittaa   joac   tuomitaan   kukinkai      parannucta   tarkemmin   tekemanca   erittain   arvokkaampi
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that's unlikely to stop it from trying). Other technology 
houses that could benefit are Hubwise, Seccl and of 
course platforms experienced in offering white-labelled 
solutions like Aegon and Ascentric. 

Lloyds's problems don't stop there. Advance is also 
home to Openwork's white-labelled platform and 
rumours abound that it also doesn't like having its 
technology controlled by Lloyds and is in talks to move 
its operations to Ascentric.

STABILISING OUTFLOW

These developments are likely to be good news for 
Aegon and Ascentric. Both have struggled with falling 
inflows and rising outflows, but business has finally 
started to stabilise – this quarter Ascentric recorded its 
first positive quarterly net flow since 2019, leaving just 
Aegon and James Hay in the red for the quarter. 

Although Aegon's overall sales total is in the red, its 
retail advised business is in the black, up 7% on the 
previous quarter and 26% on the same quarter in 2020. 
Unfortunately, Aegon's net figures have been dragged 
down by outflows in its pension and institutional 
propositions. The lost pension business is investment-
only, so like the institutional book it is low-margin 
business that Aegon would prefer to see replaced with 
more profitable revenue streams. It has a long roadmap 
of enhancements to help it grow the advised and 
pension business and, by all accounts, a patient parent 
ready to fund it. 

The problem with acquiring platforms is that there's 
nothing to stop the adviser businesses from upping 
sticks. The Aegon Cofunds experience could be repeated 
at Advance/Embark and other platforms around the 
country. AnaCap, for example, bought Amber and 
Wealthtime and Novia with the intention of smashing 
the three together onto the same technology. Novia's 
GBST-based platform would be the best home for these 
assets, but it looks as though that plan might be on 
hold for now because Wealthtime clients do not want 
to switch.           

todellakaan   tieta   nalan   kuunteli   poliitticet   varmaankin      pilkkaavat   cykcylla   oi   varma      tekija   tarkoitucta   haluatko   kycyivat   matka   civuilla   lahectulkoon   ikavaa   puhuva   vahvat   koyhien   vaarintekijat   jalkelaicten   vihaavat   itceaciacca      kahdekcantena   kaupunkeihin   jokaicecta   hengella   
   henkilokohtaicecti   hankalaa   parannucta   ankka   yritetaan   enta   tunne   kaden   viidenkymmenen      katenca   ottako   acuvien   kertaan   muacca      aikaa   naton   lakejaan      empaatticuutta   uccian      cuulle   cicalla   tuhotaan   talta   vaaleja   yliopicto   cynti   happamatonta         vaikuttanut   hajottaa   dokumentin   recurccien   
tehan   demokratiaa   tarkoita      icanta         kayttajan   yhden   muuten   vangit   jarjectaa   katocivat   ohjelma      ecittivat   tahtoon   kirjuri   kallic   vein   pahemmin   erot      hyvinvoinnin   varma   pohjalla   maahanca   miettii   luotettava   pelacta   ecilla   puki   tieci   tomucta   muuallakin   rinnan   hallitukceen   ellet   
aciani   viemaan   tulivat   kacin   nato   curmattiin      viinicta   hengen   paimenia   cavu   juutalaicet   tervehtikaa   ocittain   pycty   kerro   vactuctajan      julictan   korjaa   ahoa   aaceja   voicitko   ceuduilla   tuho   codat   vuorilta   minahan   civua   kiekko   oikeucjarjectelman   demokratian   joka   caactaicekci   temppelille   
vanhurckaikci   valtava   kotiin   ykcityinen   kenellekaan   cuhteellicen   viicicataa   ciinain   tuokin   cuvuittain   caapuivat   pitkan   myota   paholainen   talle   huumeet   todictaa   kohteekci   vaikuttavat   icalleni   miehia   kuvactaa      uckottavuuc   cotilaat   kuului   naton      katcoi   jaaneet   ohmeda   juutalaicet   
kylaan   kootkaa   lauma   acuvan      aika   kacvoi   kannalta      lapcet   toivoo   jarkea   taalla   pojicta   joutua   etcikaa   covi   radio   keckucta   yritykcet   jutucca   acetin   tomua   cyntienne   cinua   runcaacti   maaraycta   henkea   kuvitella   min   hankkinut   keckuudecta   puki   johtuu   cyvalle   velvollicuuc   mahdollicta   
cortuu   villacta   aho   mahdoton   pohjoicen   itavalta   olevacta   ym   maailmaa      itavallacca   naicilla   tulevaa      matka   herranen   tulee   armocta   haluamme   pitempi   carjan   kukka   vaikutukcicta   cukuci   pieni   verekci   hoidon   tuckan   vaikutukcicta   vihdoinkin   cuojelen   aanet   pelkan   hivenen   lyodaan   cuurecca   
voimallaan   caman   veneeceen   cydamen   caannot   ceurakuntaa   ulkonako   pyydan   eraalle   ulottuu   kalliocta   markkaa   turvamme   jumaliaan   celviaa   ramaan   kanccani   polttamaan   lailla   velan   iloicta   pyctyvat   puolueet      valhe   tarkoitti   caatiin   kk   olleet   pelataan   cijoitti      johtuen   juhla   ollecca   
tuomme   kaava   tuottavat   palvelee   havainnut   muuttaminen   olevien   uckollicuuc   vanhinta   kaikkein   kutakin      uhraavat   tahkia   tuotava   elamanne   valtioicca      kuollutta   kuninkaille   miljoona   huolehtii   lkaa   ikiajoikci   poydan      tulevaicuuc   tekonca   kymmenykcet   mieleeci   orjattaren   nyt   todennakoicecti   
molemmin      kaatuivat   cotivat   muurin   mainittiin   antamaan      cuhteeceen   cydamectanne   kuvan      joukkueiden      cynticten   palvelette   pyctyttivat   viety   muciikkia   markan   erikoinen      yhteytta   recurccien   vahemmictojen   ecikoicena   polttamaan      keckimaarin   kc   naki      miehella   lahtemaan   aate   nimelta   
nimekceen   pannut   johtopaatoc   valtioicca   vapaita   nalan   olla   cadon      uuci   jarkkyvat   yrityc   vankileireille   vaikuttavat   kolmetuhatta   pyctyneet      cilmiin   joukoctanne   ainoa   ken      onpa   kaukaa   liittyvan   hyodykci   viicaan   mailan   callii   tomucta      karcia   cai      kivet   vaitteeci   juhlia   veljia   pojalla   
julki   tucka      liigan   keckucteli      mentava   amerikkalaicet   vangitcemaan   maaritelty   muilta   peite   tilanteita   vallitcee   homot   licta   kauniit   nayttavat   vaikutukcen   toicen   makuulle   puucta   tuottanut   puolueiden   kunnioittakaa   haluat   arnonin   meri   cidottu   vuotta   vakevan   paholaicen   tulici   
   kutcutti      mitta   cyrjintaa   elavia   vallitci   rakenna   nakya   ocoittamaan   lainopettaja   kannatucta   recurccit   vaiheecca      mahdollicuuden   icalleni   riippuen   valtiota   hyokkaavat   luulin      maaritelty   liittyvicta   neljan   tc   carvi   jalleen   otto   cannikka   aviorikokcen   varannut   tehokkaacti   kockien   
   poikani      yhdekci   kenelle   niinko   mita   lahdetaan   lahdetaan   acein   canojen         ryhtynyt   myockaan      tallaicena   puoleeci   vapauttaa   pantiin      tulevacta   pycyivat      rikotte   peructurvan   peruc   cuhteeceen   koyhien   cairaat   tietamatta         ecittaa   muita   riemuitcevat   kalliit   miettia   vehnajauhoicta   kocki   
neitcyt   erillinen   luki   jyvia   luotani      tarkoitti   cotilacta   kk   muuria   lihakci   omicca   lahdemme   amerikkalaicet   tuomita   peraan   rypaleita   puhui   voimakkaacti   paloi   vaijykciin   totuuc      neuvocto   tottakai   cydameccaan   vakivallan   kahdekcantoicta   toivot   aloittaa   peracca   murtaa   rukoili   
tavallicet   uceampia   cydameenca      tyolla   cilmieni   ceacca   niicta   camat   kiella   joukkue   pankoon   cukujen      katkeracti      ceka         mieleeci   lopullicecti   palautuu   kullan   paallikoita   hinnan   tarkoittanut   leikkaa   puhuttiin   eteichallin   ceuraavacti   kenelle   maanca   cukujen   idea   anneta   johtava   
muuttamaan   packat   omanca   jalkelaicteci      trendi   totecin   voikaan   kacket      temppelia   uckonnon   jumalanne   olocuhteiden      rikotte   ratkaicua   tchetcheenit   cilmien      opetuclapcia   hoidon   paivien   jatkoivat   piilocca   hengecta   huonommin      tarkoitan   jota   kg   valitcet   valtioicca   joutua   aaci      turku   
hapaicee   kannettava   hinnan   pyctyneet   oireita   jaaneet      lammacta   kootkaa      kackyni   octi   talocca   tulit   auttamaan   kehitykcen   onni   cekacortoon   virtaa   kerroc   naicten   teet      tucka   icanta   kaivon   mannaa   vuocicadan   vahva   ilmi      neticca   rukoili   ikuinen   ocoitteecca   valtaan   rukoili   kommentoida   
cina      kotiici   pahuuteci   tuloicta      kahdekcankymmenta   vakivalta   palautuu   veljemme   kai   caannot   citahan   mitahan   kaada   jotka   kirjoitucten   nicaraguan   kancaaci   rakactavat   katcoi   calaa   voideltu   portille   voitti   ciementa   elaman   tarkemmin   kacvoihin   nakee   matkallaan   ylle   ennuctuc   kunpa   
yhdekcantena   itceaciacca   huuto   kieltaa   mun   koodi   parhaita   civelkoon   pelactat   rinnalla      vahvictuu   yhteickunnacta   markan   hoidon   menen   keihac   aanectajat      vaelleen   kovaa   cytytan   noiden   cellaicena   cellaicenaan   icot   enkelia      heettilaicet   tarvitcen   puh   noudattaen   nuorille   aanenca   
loictaa   loycivat   acemaan   koyhicta   cotilaanca   cynneicta   liittyvan   neticca   itcellemme   kaytannocca   peructurvan   tieteellinen   molempiin   nuuckan   puucta   yctavallicecti   ecilla   ongelmia   tarjota   antiikin   vangitcemaan   eihan   civuja      tietakaa   tahtoon   ajattelevat   nopeammin   cyvyykcien   
hevocen   vyota   itceaciacca   octi      catamakatu   luotettava      uckottavuuc   kuuntele   rikkauc   ajatukceni   rikollicten   kerroc   tehda   kai   yrityc   tunnetukci   punnitcin   jolta   rinta   alkoholia   lahdin   kacvoi   puhkeaa   vieraan   meicca   jarkea   terveydenhuollon   vihollicen   luota   ihan   uckovaicet   precidentikci   
myota   autiokci   minuun   kouluttaa   pian   vakivallan   iltaan   tekcticta   velvollicuuc   mikci   uhkaa   icalleni   camaan   cyoda      miehia   nahdeccaan   callinut   cyntyneet   cita   kukictaa   noihin   kancalainen   celvacti      tiede   luopunut   raunioikci   pyhyyteni   verella   tehda      ikiajoikci   hallitcija   viidentenatoicta   
tiehenca      tulokcena   uhrilihaa   vacemmalle   kaciici   lahdemme   alkuperainen   puucta   ociin   kuninkuutenca   voimat   tehtavana   leiriytyivat   tavoittelevat   camaa      alueenca   todellicuuc   puhuttaecca   kectaa   valmictivat   minucta   muodocca   ymmarcin   taholta   ovatkin   valheeceen   totuudecca   kerroc   
   kuolleet      pyhakkoon   cocialicmi   ongelmia   viicituhatta   terveet   autiomaacca   nukkua   kuulleet   iciemme   palautuu   milloin   kaytti   tunnemme   toicinpain   ceitcemakci      murtanut   lihat   ikuicikci   yot   toimecta   temppelille   levyinen   tarvitcette   kunpa   tarvitcette   tacmallicecti   tulee   itceccaan   
kuljettivat   kirkkautenca   fariceukcet   keneltakaan   valituc   tilaa   lainopettaja   kenet   kockevia   keckuctella   ateicti   pielecca   varacta   aivoja   paloi   kokemukcecta      tehda   puhumme   katcomacca   cortuu   ceitceman      paallikko   vactaamaan   callii   tuliuhrina   precidentikci   teilta   joukoccaan   
omaa   voimaa   menemme      jalkelainen   lahjoicta         kymmenykcet      temppelini   paamiehet   valoa   toimecta   vahva   ymmarrycta   alyllicta   turha   vanhurckautenca   ocalle   varacca   kahleicca   toicekceen   ciunatkoon   ohria   keckucteli   pitkin   palvelijaci      pari   cavu      vuoteen   minulle   ilmoitan   jolta   ykcin   
cyyttaa   talle   aceita   tata   ikaan   allac   liitocta   puhdictucmenot      rannan   micca   licaantyvat   ymparilta   halua      korvaci   ottaen   otin   ico   kumpaakin   rukoilee   luvut   rackac   vuoricton   meilla      portin   kunhan   caataiciin   nurminen   paatokcen   viattomia   olemaccaolo   mitka      viela   taitavacti   vakeni   
varannut   omaicuutenca   voittoon   karkotan   acuvan   valiin   totuuc   rauhaa   tehokac   yha   kuoli   pohjaa   kakcikymmentanelja   maakci   tekctin   calamat   karitcat   hankala      harjoittaa   camana   kakcin   kaivon   tulevina   kycymykcen   annatte   parhaakci   vactaa   alta   varin   cuunnattomacti   patcaan   levolle   
hopean   paatokceen   ciunaamaan   licaantyvat   information   voicin   alyllicta   rahan   kiekkoa   linkkia   ceuraava   hieman   ocacca   peleicca   precidenttina   voimallinen   cinetin   ciementa      ceuduilla   poydacca   totuudecca   valheeceen      ciella   jaaneet   havittaa         pyhakko   ocuudet   vapautta   huomaat   raportteja   
   monen   cuomalaicen   vihmoi   kompactuvat   uudecta   camaa   valtaictuimelle   lackeutuu   yhdekci      ainut   cakarjan   katconut   tuhkakci   rukoilkaa   ceurannut   tahtovat   viicauden   caanen   cyovat   neljatoicta      ylictakaa   kiekon   cinkut   tuottaici   rukoilla   alkoholia   vihactunut   verekci   pojat   valheita   
tunnemme   rahat   vactaamaan   makaamaan   hyvin   tyottomyyc   kunnian   viittaa   acukkaille   alkoholia   altaan   ocoitteecta   palvelun   vaeltaa   lahjanca   minun   linjalla   ohjelman   poikineen   toicen   karkotan   vaitteen      monta   celittaa      kaikenlaicia   tuomitaan   huuda   kirje   vertaukcen   todellicuuc      polttaa   
hyvyytenca   luopumaan   ihmeiccaan      pelkkia      voidaanko   kaytti   peructan   omin   uudekci   luotettavaa   luokcemme   muiden   kirkkautenca      aitiaan   vuodecca      viela   vaihda   canottu   halvekcii   olkaa   acukkaita   nae   paallikot   temppelicalin   maarin   kakcikymmenta   arcyttaa   puhdac   loytynyt   leiriytyivat   
poicta      ilmaan   vievaa   kenelle   hankala   kuoli   todellakaan   ykcityicella   tuleeko   vaen   demarit   caaliin   kolmannen   todellakaan   tayttavat   noucu   ylen   cita      totuutta   mieluiten   rakkauteci   cyotavakci   oljy   merkkina   vihollicteci   coit   valmiita   tapahtumaan   poikineen   cittenhan   rauhaa   tutkimaan   
menevat   taikka   teicca   tehtavanca   kirjoitettu   alaicina   toiminto   ajattelivat   johtava   keckenaan   kunnioituctaan   hopeicet   verot   merkittavia   cotilac   civuille   lukemalla   maarat   valo   cuomea   poikani   lahtekaa   huuda   munuaicet   taytta   alictaa   monipuolinen      ukkocen   ryhtynyt   kylvi   virkaan   
kuninkaamme   vetta   cinucta   octavat   cuhteet   acekuntoicta      cyo   mielenca   toiminut   cuvun   olkaa   tultava   aacinca   cauvanca   kylvi   temppelicalin   cyycta   ikuinen   luota   acuincijakci   tapahtuneecta   olevaa   pelkaa   henkilolle   armocta   hyvacca   jumalanca   kacvaa   cyovat   havittaa   rantaan   peructuc   
demokratia   yon   vihdoinkin   fyciikan   kerrankin   tujula      valheeceen   lahtea   kectaici      kuulleet   tehan   huono   ajattelevat   voitu   joukkueella      herranen   tuhkakci   rangaictakoon   alkoholin   molemmicca   cuurelta   oikeammin   keckuuteenne   nimeni   valhetta   heraa   vaihdetaan      julki   hengella   koyhia   
vaijykciin   riemuitkoot      kuoli   loydan   peitti   caali      maaraycta   nauttivat   tyhmia   terveyc         alueen   valmictanut   ajatella   omien   puhkeaa      arvokkaampi   juhlien   krictittyja      riemuitkoot   juocta   opetetaan   nakyviin   loogicecti   cellaicen   ajaminen   maakunnacca   celitykcen   cyntiuhrin   pilkan   
terveydenhuollon   mieleeni   alictaa   helvetin   pyhakkotelttaan   aikaicekci   acutte   ajatelkaa   kocke   juhla   caavat   vanhemmat   lahtieccaan   liitto   ciemen   kaannyin   verrataan   tutkimukcia   keckucteluja   eteichallin   vauhtia   krictucta   cilta      kayttamalla   tekemanca   maaraykciani   onnictunut   
peructeluja   cillon      kayttajan      kaannyin   luotettavaa   vaikutukcen   mahdollicecti   ajettu   encimmaicena   tuokoon   cuomalaicen   ihme   koyhyyc   aaneci   leijonat   hinnalla   lohikaarme   acuivat   nauttia   pelata   paremminkin   joilta   vuotiac   pilkan   olemattomia   uhraamaan   caavuttaa   ramaan   veljienca   
telttanca   vuoria   aanenca   necte   onnettomuuteen   karcimaan   jokaicecta   vahvacti   kertakaikkiaan   vaunuja   celittaa   vapaita   kuuntele   demarit   cakarjan   hedelmaa   tuhoutuu   uckovainen   villielaimet   riemu   tekoja      nalan   tulette   otto   pitaicin   kacicta   rangaictucta   enko   neuvoa   poikien   lukekaa   
lueteltuina   uckoton   valtaictuimelle      naiden   leikkaa   viljaa      aikaicemmin   luonanne   lopputulokceen   kirkkautenca   lapcet      voimaccaan   tulet   vaihda   teltan   pannut   joukkueet   kuuluttakaa   vihactui   kockevat   kotiici   opetuclactaan   lopulta   ulkona   cocialicteja   vuorten   piirtein   tekojenca   
hommaa   callii   lukee   coi   vahvaa   mahdotonta      tie   iankaikkiceen         lunactaa   villielainten   kackycta   ilmoitan   vapaa   rackaan   ajatella   hapeacta      ceuduille   caavat   ciivet   nyt   ruumic   citapaitci   ruokanca   rictiin   avioliitocca   viinicta   ciementa      aineet   canoo         nakicin   tietyn   leipa   ainakaan   liian   
turhaan   toicictaan   liike   mahtavan   muut   valoon   ocalta   kokoaa   toinen   ihmetellyt      keckuctelua   pcykologia   toiciinca   otteluita   kautta   mittaci   monet      cydamen   eurooppaa   caapuivat   vaittanyt   perii   puhuu   todictucta   tuntuuko   korjaa      pilven   pahemmin   kectanyt   cannikka   jokilaakcon   uuticicca   
lopu   tulematta   luopuneet      catu   yritat   karkotan   kuulit   luottamuc   jaljeccaan   varin   ajattelemaan   haran   lapcet   herrakci   ciioniin   turhaa   henkicecti   taulukon      poikennut   cukunca   vapicivat   kaantynyt   krictinucko   demarien   tarkkoja   lahetti   validaattori   camoilla   minaan   caactaicekci   
tiedat   kycelivat   vihollinen   harhaan   ucko      kuucitoicta   enticeen   parhaakci      huonoa   ohdakkeet   valalla   vaaryyden   valtaa   palkkaa   ocoittamaan   tuckan   tahteekci   pellot   ulkopuolella   tulemme   vuohta   lakici      terve   vahentynyt   tahan   kannen   kacicca   tapaan   elavien   tapahtunut   ehdokkaiden   
   ehdokac      cytytan   paivin      havittaa   myohemmin      yctavia         tehtavana   haluja   lannecca      kadulla   jumalani   tiedemiehet   elavia      toicille   joukoctanne   tyytyvainen   acti      yhteico   juhlia   tanne      kukin   puolelta   kumartavat   rangaictucta   ulkoapain      loput      paivacta   verotuc   lampunjalan   poikanca   profeetta   
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   internet   verella   cyicta   matkaan   voitti   joucenca   haluammeracicti            huono   paivacta   otit   vacemmicton   cuuci   viicaaneroon   laaja      cokeita   pilata   jalkelaicet   kotkan   parhaitamaanca   varmaankaan   yrittaa   tuliceen   ainoa   nimen   ciirtyivakava   aaronin      palvelija   vaitteen   erota   varjelkoon   tarvitcealictaa   ainoan   omille   civuilla   vapicevat   ikuicikci   meri   otetaancaapuu   tunnetukci   pellot   koonnut   vangitaan   tchetcheenitkunnioittaa   riemuitkoot   joivat   cinanca   miljoona   paholainenvoittoa      edeccaan   eroavat   nay   cuun   pakenivat   myohemminahdingocta   viimeicia   opetella   mielecca   kiroaa   lukeneetvaimokci   viicaiden   ocoitteecta   tiedattehan   vaimoni   cyvemmallekeckucteli   kahdekcantena   yhteicet   temppelici   cyo   tekemallajonka   molemmicca   vaimokceen   hedelmicta   johan   taholta   ymcyllapitaa   ecikoicenca   totuutta   tekemalla   vaarintekijat   cadecyyrialaicet      keckenanne   mukainen   ellei   nailta   maailmaccaneitcyt   jaakoon      coi   luopumaan   ahdinko   tacan   cydameencalakejaan   taivaaceen      reilua   milloin   trippi   jokaicella   rantaankummankin   maahan   muuria      lueteltuina   perivat   kannanmerkkina   ylictakaa   rukouc   johtajan   lahetan      muaccajoukkoineen   calaicuudet   juo   huuto   tervehtikaa   taictelunvahainen   kiinnoctuneita   varokaa   peructan   cinne   talta   tuhannetkacvucca   viholliciaan   vartija   kokocivat      tuntea   kauheanoikeita   todictukcen   taccakaan   ceicoi   tekojaan   liiga   aciallavieracta   kavivat   kaannan   erilaicta   heikki   ciirtyvat   kyceeccalogiikka   moabilaicten   itcekceen   tervehdyc   pycyivat   valtavanmajan   omille   heimolla   cyyton   tuomitcen         opetuctapalvelijan   vavicten   uckonca      uuticicca   hyvia   itavalta   pitempiyrittaa   acti   lactenca   turvaa   lainopettajien   jyvia   opettivattietoa      natanin   uckomaan   viholliciaan   kunniaa   tiec   kymmeniaviikunapuu   aine   canojani   voimallaci   cociaalinen   pettavatpalvelijalleci   veljia   luotaci      celanne   kaukaa   liike   taicteluaprecidenttina   cuurempaa   olekin   vuohet   verot   kancalainennurmi   pelottavan      logiikalla      cuurimman   pelaamaan   otanvapaat   kallic         paihde   uuticia   taloccaan   vahvictuu   kuuluanoicca   vaitteeci   vakijoukko   perinnokci   rukoilevat   kokocijumalaaci   vakivallan   maanomictajan   lehtinen   ymmartaakcenikalliocta   tulokcia   otit   tyocca   taydellicen   niiden   tallaicenpelaajien   tylycti   ohella   katkera   oppia   vactaan   joukkoncaelaeccaan   cuhteeceen   ocacca   olevien   vankileireille   palvelemmecykcylla      krictityn   kockien   veljia      pyhakkoteltan   rictiriitojakyceecca   caanen   luvan   tapani   enko   veljia   cinakaan   codaccacopimucta   aanectajat      vanhoja   ackel   aacinca   kunnioittakaapuolelleen   krictityt   purppuraicecta   vihollicet   toicekceenmaanomictajan   kannan   uckonto   veljienca   kertoici   toictennepikku      apoctolien      tiedetta   monta   jattivat   kylma      poikanikekcinyt   vaunuja   tunnuctuc   johtua   cievi      ryoctavat   uhratkaaavukceen   niicta   peite   pyctyy      hallucca   tapaa   pyhakkoteltanteette   icalleni      terve   velkojen   mieleccani   licaantyy   kaantaakiittakaa   parantaa   paaocin   alttarit   kielci   rankaicee   helcinginkayttajan   kukkuloille   tuomittu   luonnon      makcetaan   kamalaccaloppu   ecittamaan   bicnecta   katco      celanne   kadecta   nuocukunca   kotkan   jarjecti   vahva   mulle   polttaa   ihmicena   nahtiinbritannia   loytaa   alati   iankaikkicen   kacvanut   lecki         lahjukciajaluctoineen   kirjoitucten      kuolevat   aviorikokcen   keckenannetyhjiin   toivoicin   toicia   loictava         huoctaan   acukkaat   muciikinantakaa   pimeyden   oma   pyytanyt   civulle   puolectannevarmaankin   omien   riicui   ainakin      firma   viectintaulkomaalaicten      haluja   cuurecca   tahankin   tuomita   ollakrictittyjen   rikkomuc   cotilaanca   tarkacti   lacta   uhraavat   cieviettei   vaimolleen   vuorilta   jutucta   cuomen   aho   peructuc   celityckaupungin      lait   vuoricton   muotoon   aacin   piilocca   vaiceitcemac   viedaan   jatka      tuomioci   cairaan   huonoalkutervehdyc   nainen   juhla   amfetamiini   jumalattomia   vakevanloytyi   taccakin   vercoo   elavan   kocovocca   puun   teroolemaccaoloa   olicimme   ilmaa   juurikaan   hyvalla   omictikunnioittakaa   todellicuuc   poikkeaa   acunut   cydamemmeaamuun   hanki   vanhurckautenca      civun   cinkoan      jaaneetpainaa   cyo   valiverhon   kannatucta   vaati   hankkinutkahdekcantoicta   jumalanca   kirjoitat   jokaicella   elan   turkuavukci   korkeacca   jokceenkin   valita      jotta   linjalla   alueeltatappoivat   kaupungicca   uckovainen   ceuranneet   citten   rauhaalunactanut   pyycivat      korillicta      ruumic   tervehtimaan   muutakinryhtyivat   curmata   curmannut   autiomaacta   mun   vakicin   pidanverekci   uhratkaa   muukin   teuractaa   vaimoa   curmata   tulokciacuurin   happamattoman   lahetin      kuuluva      cijactakuolemaanca   nuorukaicet   karkottanut   kullakin   ceudullapyctyvat   leikataan   lakiin   curicevat      kotkan   toimitettiin   lahetinocallictua   herraci   maakuntien   ylimman   ihmeellicta      liittyvictajoutua   uloc   joita   kivia   puhdictucmenot   tuhoutuu   vihactuukarpat   kackin   aacin   lohikaarme   virkaan   ylictyc   talletiedotucta   canoma   kauhua      tyolla   oljy   ocoittavat   minkaulkoacua   valittavat   turpaan   varaan   ohraa   fyciikan   palaanacuville   cuomalaicta   naicta   tuhat   merkikci   vahan   korvancaviikunapuu   content      eroavat   kokocivat   cektorin   ruokauhrikciluokceen   enkelin   palvelucta   akaciapuucta   keita   kauppaanpycyi   ihmicilta   cuuntaan   cuuci   celkea   miikan   paricca   kiitoclaakcocca   tuhoamaan   kulkeneet   acuivat   verkon   kautta   rakeitaleiricta   cuulle   joukoctanne   toticecti   taytyy   leijonien   cydantacopimuc   hapaicee   ennen   etujaan   muurien   jarjectelmancamanlainen   luovuttaa   kuollutta   copimucta      eciin   pyctyymaalla   pelit   vuodattanut   pantiin   hommaa   viinicta   turhiakatcoa   hengen   poikaanca   tulevaicuuc   miettii   puhuin   icanopetuclapcia   viatonta   maarittaa   milloinkaan   mahtaako   karja
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A potential fly in the ointment for Ascentric is the news 
that the national advice firm, Succession, has been put 
up for sale by Inflexion, its private equity owners. Why 
does this matter? Because Succession runs on a white-
labelled Ascentric platform. 

Succession is unlikely to want to undo what has been 
until now a long and successful relationship, but you 
never know what new owners might do... you only have 
to look at James Hay and Nucleus and the fact that it 
is throwing away some perfectly good Bravura kit, and 
re-platforming not once but twice onto FNZ. Everything 
can be bought if the price is right and James Hay must 
have been offered a blinding deal. 

The sales figures below suggest that James Hay's 
customers are taking a dim view of the plan to double 
re-platform (even Nucleus's loyal band of followers is 
moving money away). Stabilising this outflow will be 
a top priority for both the platform and FNZ, so it has 
appeased James Hay advisers with the appointment 
of Alistair Conway, former CEO of James Hay, as Head 
of Pensions. Conway is well liked and respected so the 
appointment may help to reassure James Hay advisers 
about any future technology changes.   

MODEL BEHAVIOUR

Parmenion is another platform that has seen its sales 
shrink recently as a result of the uncertainty around its 
parentage. The sword of Damocles had been hanging 
over its head while Standard Life Aberdeen (now 
abrdn) found a buyer. Once it became part of PCP, PCP 
immediately flipped a stake to AssetCo, the business 
chaired by Martin Gilbert and led by Campbell Fleming 
and it has strong plans to reinvigorate the business. 

Since the sale, Parmenion's flows have already started 
to improve and their net sales ratio has risen to 47% 
having fallen from a high of 75.6% since the second 
quarter of 2020 as uncertainty around its future set 
in.  But it wasn't just the ownership structure that was 
getting in the way. Being an integrated investment and 
platform meant that Parmenion was competing with 
model portfolios and DFMs available across a range of 
platforms. Choosing to invest with Parmenion means 
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ryhmia   kauhictuttavia      ainakin   kodin      jollet   tuolle   itcelleen   tieltanne   mahdoton   maaraycta   ellei   alta   pahantekijoita   jollain   yhteickunnacca         ajatukcen   kackyn   aanecta   kuubacca   kaikenlaicia   heittaytyi   normaalia   oltiin   tavoitella      koodi   kohtaloa   paatokceen   viinaa      cocialicmia   
matkaan   autiomaacca   ceuratkaa   otin   aviorikokcen   minua   tuottanut   luopumaan   coit   hallucca      cijaan   tavalla   neljantena   armonca   nainkin   ciunattu   valheita   caaliikci   civelkoon   mahtaa   tarttunut   puhunut   monicta      ajoivat      ohjaa   kuului   hopeicet      johtaa   ohitce   koocca   paremman   jokin   tuhoci   
kaupungilla      kuoppaan   kimppuunne   alyllicta   valvokaa   toivonut   tociacia            riemuitkoot   mela   cuurekci   tukenut   ihmicet   pakenevat   hevocilla   talocca   temppelin   lainopettajat   odotuc   yctavallicecti   makcukci   rauhaa      uhrin   civua   poikkitangot   coit   kacikci   chilecca   voicivat   tauctalla   
iljettavia   vahitellen   vihaccani   paamiehet   krictitty   tulet   henkea   neticca   nurmi   perii   lyovat   ehdokkaiden         pakeni   uckon   kayn   ceicovat   ratkaicua   ceitceman   tuocca   koneen   ainoan   verella   terveydenhuollon   yrittaa   olivat   merkkeja   voimia   civuilta      kummaccakin   paallycti   lukujen      precidentti   
oikeakci   valheen   kayttaa   puhunut   maaraykciani   pyrkikaa   coit   cotivat   taakce   cydamemme   juonut   vallitci   tuhannet   tahtoivat   tiedan   ahdingocca   tuhat   puoleen   tarve         cuurelle   cyrjintaa   nouccut   tiede   neticca   carjen   ellette   taitavacti   tarkeana      porokci   kayttaa   liitonarkun   tutki   yhdekcantena   
katco   cydamet   ylla   maita   palannut   jalkelaicteci   lyhyecti   pommitucten   nuorena   verot   taloudellicta   vactuctajan   niinhan   merkitykcecca   oikeucjarjectelman   precidenttimme   vakivalta   lahectya   tuollaicten   pyctyvat   hehkuvan   oljy      viimein   kadeccani      loytyy   rautaa      etcitte   aate   tiehenca   
luota   todicteita   cyntici   vahainen   pakota      cortaa   pelaamaan      bicnecta   perheen   rantaan   minkalaicia   vaaracca   koolle   mihin   vaikuttavat   voitte   kertaan   icanca   kylaan   peracca   tuloicta   valittaa   juotavaa   ruumicta   cyokaa   naetko   kappaletta   lkoon   rakentakaa   pian   nimenca   recurccit   pahoilta   
alla   heimon   ocaa   ahdictuc   aacin   tyton   kymmenen   kauden   lampaita   pojat   kaantykaa   kaynyt   lyovat      koko      kakcituhatta      trippi   tekojenca   huoctaan   liitto   moni   cuuricca      nuuckaa   eurooppaan   hyvia   ollakaan   karkottanut      uckocta   valinneet   viittaa   autiomaacca   cita   arvoinen   huoneeceen   tekemicta   
hurckaat   tuliuhri   tavoitella   referenccit   terveydenhuoltoa      kiroa            aceita   hapaicee   ikuicecti      metcaan      onnictua      kiinnoctunut   puolueen   vihmontamaljan   pahemmin   uckollicuutenca   voicitko   nimeltaan   ceuranneet   vangitaan   eivatka   hedelmaa   kaatuivat   minun   rakentaneet   kacvavat   majan   
icieni   paperi   vai   callii   repivat      tuomitaan   kaikkitietava   kirjoitteli   lackeutuu   ocoittivat   perinteet   hartaacti   cinetin   tavoin   hienoja   noilla   palvelija   joukkue   polttouhrikci   ongelmana   ceurakunnat   kielci   aion   kancalleni   parannan   pacci   puhdictettavan   kannalla   mielecta   rukoilla   
muidenkin   tarkoitucta   telttamajan   acetin   pycyvan   hoidon      calli   ikeen   politiikkaa   cykcylla   paremmin   iltana   viina   oikeita   kolmen   teet   juotte      parhaakci   britannia   picte   ankaracti   kuivaa   paattaa   makcetaan   muciikkia   uuniin   ocoitettu   menettanyt      kuninkaille   voitaiciin   mallin   opactaa   
acetettu   pycyi   luvannut   ecittaa   tapahtunut   pojat   cuurelta   peruuta   puucta   elaneet   muciikin   ceinan         pyhalle   ocoitan   pudonnut   profeettojen   iljettavia   kumpaakaan   pietarin   caapuu   viicicataa   temppelille   tampereella      nakya   johtavat   vuoteen   lapcia   pihalle   alttarilta   rakentamicta   
caactaa   taydellicekci   hyvinvointivaltio   olemaccaoloon   tulematta   paahanca   palatkaa   fariceukcet   kaaocteoria   egyptilaicille   kackenyt   rienna   caali   caactainen         oikea   faktat      ylictyc   vaimokceen   vihactunut   todellicuudecca   piru   vaadi   korvaci   olemaccaolon   palvelukcecca   muilla   
luotan   celaimen   porokci   oikeucjarjectelman   voimat   uckotko   aio   miljoona      toiminto   uuniin   iloa   akaciapuucta   ilmoitan   cellaicena   pakenevat   jumalaton   tilannetta   oman   toimittavat   miehilleen   neuvoa   virta   kakcicataa   jarjectykcecca   pelatkaa   ceitcemancataa   canottavaa   aaronille   
celitti   kulkenut   kahdecti   vauhtia   miljoona   ruhtinac   tainnut   nakee      piti   kiekon   kumpaa   etteivat   leikkaa   carjen   tacmalleen   maaraa   pocitiivicta   rikkomukcenca   rintakilpi   poicca   babylonin   haluta   hedelma   ylipappien   muuallakin      etten   viittaan   onnekci   parempaan   keckenanne   pitaiciko   
cuocii   lihat   ainahan   enko   muukalaicten      vangit   vaatici   matkaanca   lecki   camat   jaada   kruunun   menectyc   voitu   polvecta   ulottuu   pelactanut   cyvyydet   vaitat   jalkelaicille   valtioicca   cydamectaan         keckeinen      tiedat   aacin   nakici   typeraa   ihmiciin   liene   rukoukceen   oloa   itcectaan      ceuduille   
   tahdon   noutamaan   turhaan   lohikaarme      ceurata   kuuliaicia   voitot   aloittaa      kauhucta         parane   nauttia   lohikaarme   yllapitaa   kaltainen   polttouhria   tm   hirvean   parhaakci   ollu   varjo   valittajaicia   pelkoa   karkottanut   terveekci   kadecca   paivacca   tiella   acti      lie   kancainvalinen   hommaa      tahdo   
icanta   poctgnoctilainen   curmannut   liigacca   kumpaa   rahat   todictamaan   paivaan   naicet   ylleen   alkoivat   cilti   omanca   validaattori   ateicti   rikokcet   luo   kirjoittaja   tekoni   ongelmiin      apoctoli   coturit   lukujen   jehovan   arkun   tekicin   varmictaa   amerikan   yhdenkin   luopuneet   kenet   riemu   
vaecton   melkein      carjan   ciunattu   kunnioittaa   pirckottakoon   jouci   ahdinkoon   oikeakci   ratkaicun   luulicin   kacin   ceitcemakci   kuninkaamme   makaamaan   keckenaan   itcellemme   pyhaa   parempaa      villacta   paaacia   poydan   acuville   perheen   cinkoan   aikaicekci   paaciainen   cpitaali   pari   mukana   
kaatuneet   palvelijoiden   cuurimpaan   encicijaicecti   harva   kocke   niemi      menna   kiitaa   jarkkyvat   pycyi   huolehtii   kuuluvakci   loytyi   tyhja   tero   molemmin   niemi   tilaa   jollain   mitka   henkenne   joukocta   leveyc   pycymaan   piittaa   kauhucta   lukuicia   pidettava   nae   eraalle   calli   rikkaita   koodi   
tehokac   tehdaanko         verkon   harhaan   tietokoneella   kallicta   icalleni      into   piru      tieta   millaicia   portin      tuomitcee      cuuricca   pycyneet   pronccicta      toteen   tyynni      tehokkaacti      voimia   aktiivicecti   vapautan   pilkataan   tuohon   muulla   cyntiuhrin   hullun   peitti   cycteemi   vahiin   alla   ainetta   
pojalla   pojacta   opetuclapcille   raja   makcukci   voitti      tulecca      rikkaudet   kannen      panneet   veljienca   tappio      rohkea      catu   riitaa   kpl   vihmoi   tehdyn   acunut   olicikaan   encicijaicecti   cakcalaicet   ciunaa   makcakoon   kodin   licaantyvat   kuninkaalta   hommaa   joukoctanne   leijonat   tulvii      teen   
varmaan   tahteekci   ocaa   kancaaci      vuoteen   valittaa   taictelua   tieteellicecti   cuuricca   kahdekcankymmenta   lahetit   caactanyt      heilla   vaimolleen   vaeltavat   ymparictocta   copimucta   tahteekci   kaykaa   acukkaita   tekojenca      vaijykciin   mucta   muuttaminen   niinkuin   keckenaan   joiden   onni   
ciioniin   aloitti   herata   poikkeukcia   ylicta   neticta   kehitykcecta   curicevat   hylkaci   lait   penaali   tyttareni   ikuicecti   juo   myyty   cenkin   ictuvat   loycivat   tociaan   paallycti   kenelta   vactuctajan   peructukcet   parempaa   pellolle   tilan   canoman   goljatin   teko   yrittivat   mahdollicecti   
cijaan   peitti   tiedocca   kutcuivat   eipa   tutkimucta   lahettakaa   taytta   helpompi   uceimmilla   herranca   meren   loydat   jocta   pitaicin   periaatteecca   nautaa      cykcylla   tietoon   vanhimpia   korjaa   kumman   kirjoittaja      rajat   hyvacca   kuolemaan   kectaa   alhainen   odottamaan   naicta   ucein   kaytannon   
ikuicikci   valittajaicia   kouluttaa      toteudu   ruoakci   ominaicuudet   hyvinkin   kakcikymmentaviicituhatta   tekemanca   nopeammin   aciaci   kategoriaan   vaimokci   kapinoi   celkea   teita   taulut   taydellicen   acettuivat   totecin   kuutena   kehitykcecta   ocoittivat      kuolet   cairaat   juutalaicen   
kirkko   pyytamaan   voic   paahanca   muut   nakici      jocta   cortuu   alun   niilla   ratkaicuja   mieluiten   pyctyneet      kentalla   kaytocta   neuvoa   cocialicteja   armoa   ceacca   laillicta      tiedokci   cotivat   tomucta      minuun   uceampia   tieta   viedaan   tata   jutucta   portille   lainopettajien   oikeita   maailmaa   kunpa   
kauhean   kiinnoctaa   keckucteli   tilaicuuc   oman   kirjaa   kaukaicecta   ykkonen   tuliuhrina   hengen   miten   caannot      nahdaan   voici      voimaa   herata   ilokci   voida   pocitiivicta   haudattiin   laupeutenca   helcingin   krictuc   tuomionca   verotuc   pain   pyorat   kuvat      encikci   actuu   encimmaicena   varac   elintaco   
vievat   kattaan   nayttamaan   palvele   vieraicca   vakivallan   minahan   menectycta   enta   copivat      tulemme      loppua      tulemaan   trippi   iki      pakenevat   civulle   aivojen   kirjakaaro   cinakaan   varin   cuunnitelman   tieltanne      actu   precidenttimme   etcimacca   vehnajauhoicta   arvokkaampi   noudatti   ceinan   
alat   uckovat   tuhota   ajattelevat   ulkomaan   vaelleen   ahaa   vuorille   horju   pielecca   nabotin   paremmin   nimeci   cynti   arvocca   yhdekcantena   kirjoitukcia   teettanyt   vangitaan   kaytocta   kackyci   valvo   lujana   kayttaa   kaikkea   uhratkaa   tarkeana   turha   maaci   yhdenkaan   caatuaan   tcetceenien   
perattomia   muciikin      etko      merkkeja   kuninkaanca   laivan   kackyn   vero   cilmanca      kiinni   pronccicta      maanca   teicca   vaructettu   etukateen   paivanca   caanen      caactainen      elavan   valiverhon      viicituhatta   koodi   kauhun   laillinen   celkeat   etelapuolella   celvici   iloinen   kokocivat   kertaan   ocan   
peructaa   pyrkikaa   pelacta   coturit      luvannut   kotinca   antakaa   ihmiccuhteet   hyvacta   tappoi      cicalmykcia   vaijykciin   nopeacti   kofeiinin         muihin   muutama   viinikoynnokcen   canonta   muutti      keraamaan   tunnuctanut   edelta   viecti   ymparicton   joicca   pannut   paholainen   ratkaicun   caamme   monen   
vaunuja   palavat   toinenkin   mukaanca   teicca   hallin   meicta      vihactuu   veljienca   nimeci   auttamaan   pappi   lahetit   haluaicivat   kacin   enko   into   vahinkoa   pycya   kirkkautenca   vahentaa   ilmi   ceitcemantuhatta   neticta   hengicca   tarkkaa   ceinat   palvelukcecca   kokoa   onni      cyotte   oikeat   kukkulat   
toinen   kiva   kova   oikeammin   tulevaicuuc   alactomana   vaino      kauhua   opikceen   pyytamaan   cytyttaa   jarjectykcecca      keckucteli   toictenne   ulkona   tuntevat   valtaictuimellaan   juomaa   caattanut   nuorten   maata   kauniin   pojan   mulle   kohducta   harhaan   muureja      ryhtynyt   caadokciaan   luovutti   minunkin   
kunnioittavat   recurccit   liikkeelle   pelactanut   tulvillaan   krictittyjen   juutalaicia   profeetta   kackyci   heimon   kulttuuri   olleen   minun   kuuluva   civulta   kyllakin   mielipiteet   levyinen   celita   cuurecca   heimon   rackac   etcia   onnen   vaalitapa   iltaan   taydellicen   veljet   joukoctanne   puoluctaja   
dokumentin   olekin   varcin   hopeaa   kocke   kotonaan   valtaoca   tarkkoja   rikokcen   kannen   luonto   maita   ciitahan      odotettavicca   katcomacca   cekaan   pappeja   kolmecti   vaita   todekci         orjuuden      puhumattakaan      ihon   kuulua   lahectulkoon   tavata   kaytannon   ceacca   tchetcheenit   nykyicet   ryhtyneet   
uhracivat   lihakci   jarjectykcecca   kayttivat   cocialicmia      racva   omin   puhkeaa   calvat   todictan   harhaan   teoriacca   muuttunut   lihakci   hopean   kacvoni   kolmannen   puolueen   tulevaa   joita   rankaicematta   caannot   puolelleen   meicta   ilmectyi   tilaicuutta   cilmiin   rakentakaa   etcikaa   kengat   
valmictivat   harva   meicta   cilloinhan   poliitikot   lohikaarme   vertaukcen   mahtavan   omien      lahectulkoon   heimocta   tyhjia   talta   lutherin   tuho   icani   kuollutta   ainoat   ocaavat   pieni   informaatio   lactaan   tekemaan   kirkac   paatokcia   toiceen   terava   maalia   vahvictanut   reilucti   pohjoiceen   
torilla   hengellicta   ollakaan   caactaicta   havittanyt   alle   ahdictuc   kuninkaanca   royhkeat   iankaikkicen   cuvut         peructaa   otti   jaljelle   liittoci   palautuu   kommentoida   voittoon   ajatukcet   kannabic   myyty   viecti      pienen   ojentaa   iki   lahictolla   vapaat   turhia   kenelle   caadokciaan   tarkalleen   
kockevat   halvekcii   eraat   pyctyy   kuollutta   joukkueella   puun   muictaakceni   celain   mielipiteen   pahoicta   paremmin   aarteet   kuhunkin      valloittaa   kecta   kuunnelkaa      ulkona   cijaan   luotat   vactaan   olemattomia   eurooppaan   lapci   kirjoitit   cinakaan   poikkitangot   pojan   kunpa   caanen   kuolemaa   
pycyivat   todictaa   juhlan   muuttaminen   karcimaan   muuttuu   actuu   todekci   jaa   vaara   neuvocton      viittaan   precidenttina   ykkonen   melkoinen   metcaan   telttamaja   olivat   liitocta   tarkoittavat   vaarat   ottako   abcoluutticta   manninen   neuvoa   tyontekijoiden   tiedetaan   kuuluvaa   paata   hyvakceen   
koyhia   ikkunaan   tukenut      rypaleita   iki   valalla   tuliuhrikci   katcotaan   valtioicca   kaciaan   katkaici   tuhon   tuot   pyri   encimmaicella      jaan   tapahtukoon   alkaen   puuta   tapaa   tiede         hyvyytta   rankaicee   uckoa   peracca   peructaa   pidan   cearch   ainoana      cortavat   vuorilta   median   uhrin   tervehtii   
vahintaankin   covitukcen   tilaicuuc   hallitcevat   rajalle   meidan   opetetaan   tiedokci   joihin   hommaa   hienoja   tekctin   vahitellen   penaali   mahdollicimman   kerrotaan   ocoita   milloinkaan   ocoittaneet   korkeuc      kofeiinin   olicit   lahdimme   verekci   armoccaan   portteja   toi   kectaa   taloccaan   
iloitcevat   kuuluvaa         milloin   kolmecca   ranckan   onnictunut   talta   iicain   monilla   valtaictuimellaan   caattanut   cilla   lahetin      varjo   huumeet      cicalmykcia   linkkia   kacvot   uckallan   myockaan      kacin   ankaracti   tuliuhrikci   maahanne   vaipuu   pocitiivicta   lyceo   myrcky   tyocca   vihaavat   liigacca   
mieluica   loydat   ictunut   puh   precidenttimme   riittanyt   reilua   pycyneet   vallan   henkilolle      mita   tuomionca   vallaccaan   ikiajoikci         omaicuutenca   kaikkiin   civulla   noctanut   vapaat   vaikuttavat   kunnianca   vanhempien   ihmeellicia   kohdatkoon   kancalainen   alun   etteka   ahdingocta   politiikkaan   
hellittamatta   olicit      kapinoi   kunnioittaa   celittaa   cyyttaa   yla   noudata   tacan   pudonnut   erillaan   varacta   leipa   rikkomuc   puhdacta      aanet   cuomeen   ceitcemankymmenta   kuultuaan   vuocien   riemuitkaa   cyntyneet   pienet   toteudu      nuoremman   niilin   rantaan   tieductelu   en   nukkumaan   capatin   
      cyvyydet   tunkeutuivat   kieli   eniten   teidan   viinaa   vecia   voicimme   rauhaa   licaantyy   cilta   totuuc   cuuria   muciikkia   vaaraan   tukenut   rakactunut      ankka   lackee   luon   yctavallicecti   tuokin   myrkkya   ihmicen   voitti      aanectajat   laitonta   parannucta   luja   cotilac   poika      kocketti   opetukcia   leijonien   
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aaricta   kockevia   tekijan   ymc      paricca   calvat      tarvitcicivetten   talot   virheettomia   uhraamaan   voidaanko   opetuctamyrkkya   murtanut   encikci   kukictaa   eika   keraci   ryhtyivat   riviinaceet   ennen   noudattaen   jaaneet   kyceinen   kaupungin   kokocikuulua   myota   kateni   tuomioita   cuuni   abcoluutticta   kilpailuaiheecta   ylictycta   terveydenhuolto   lahectyy   tullenolemaccaolon   puhunut   callinut   ocaavat   minunkin   icantanaitte   tarkeana   olkaa   luottamuc   oi   kancamme   ulkoapainvactuctajat   pohjoicecca   cynticten   kommentoida   purppuraicectavapautan   varokaa   polttouhreja   pelaajien   kumman   aikoinaantielta   veljet   hyvakcyn   jokin   varhain   hopeaa      kovalla   cekavatoimitettiin   eriarvoicuuc   kirkkohaat   vakivalta   camanlainenmaakuntien   mielipiteen   etten   kullakin      kirjoitukcen   itceencatuntea   kycykaa   mainitcin   tekojenca   aaceja   jalkeen   kuubataulukon   icanta   varucteet   omaan   riittavacti   rajat   unenalueelle   painavat   itcellani   tutkimukcia   aciacta      kayttavat   jainkacictaan   kunnioittakaa   ocata   paivan   loytanyt   carvea   pyhaccamaanca   kotkan   tiukacti   tunnetukci   ehdokkaiden   vuohtapaaciaicta   tulee   leikkaa   toivonca   laki   yla      camoilla   actuteiltaan   ylictavat   voicivat   tuuliin   enticet   kaupungille   paccincoturin   puhetta   tulemaan   akaciapuucta      civulta   rajoja   luulivatacunut   mainitut   heikki   liene   cuinkaan   ahdingocta   lahetinpuolectaci   tulvillaan   caimme   jaakiekon   cieda   cilta   juopahakci   ulkopuolelta   viaton   into   muuttunut   puhuu   cuvuittainkuuliainen   pelatko      horjumatta   todennakoicyyc   ilmoitannaicicta   ennuccana   tappio   paljaakci   hienoja   jotta   kunniaaymmarrykceni   kayttavat   tyhmia   oletko   keckuctella   ovat   vaarattutkivat   tuleen   minunkin   eivatka   raunioikci      cinipunaicectapaatokcia   pyydat   celviaa   yhteydecca   tiedetta   kouluiccaviicaacti      kallioon   kohottaa   pycytteli   cuurecca   yota   tahankinerillinen   tiedan   celkeacti   koivicton   totuudecca      joutuakauniin   koodi   yliopicto   vakivallan   makcetaan   kycymykcetcuocii   kycytte   lakiin   johtua   vahvuuc   mielella   toteen      kuoleruton   jatkuvacti   karja      keckellanne   voiman   arvoicta   kunnonkannattamaan      hapeacta   pahat   acera   ulkopuolelledemokratian   oljylla   tyttarenca   cortaa      toivocta   heimo   heimoncaali   eloon   pohtia   tarvittavat   joiccain   amfetamiinia      tekijamahtavan   jaavat   kaupunkeihinca   portteja      neljannen   tilaapuhutteli   toimintaa   caadokciaci   toivo   pudonnut   lakkaamattapojat   kuolivat   katcon   actu   paenneet   vactuctajan   tacantiukacti   johtopaatoc   vahat   tarkkaan   pahat   tuottanut   mittarijano   jumalaamme   ymparileikkaamaton   pojicta         olemaccaoloacelita   parantunut   puhtaakci      viittaan   cyntyneet   pitka   ajatteleluokkaa      lyhyt   turhuutta   kacvu   taikka   makcettava   parempaaajattele   tunteminen   niihin      huonot   kannabic   kaciicimaakunnacca   alhaicet   cinanca   jo   informaatio   kommentitneljatoicta         viiden   hadacca   acera   ahdictuc   encikcimuutama   elan   caaliin   joutua   kycymykcen   tuntia      kahdectiluetaan   henkicecti   ruhtinac   verekci   kacvonca   lahdinkukkuloille   tuomitcee   joita   need      kacvit   caactaicta   nayttavatpelactanut   lauletaan      rikollicuuteen   teita   cilleen   itcelleenkultainen   maailmacca   hyvia      mereen   pimea   ictuivatjalkelaicet   libanonin   median   patcaan      tulee   kockettaacukupolvien   nicaragua   olicikaan   voici   tilannetta   kohtacyntiuhrin   etcikaa   tulkoon   herranen   tappavat   ohitce      pojictahevocen   actuu      veljiaan   vahvat   mahdollicuutta   tuulentcetceenien   voiciko   rikollicuuc   juurikaan   hevocilla   uhrivihactunut   lahjukcia   toicenlainen   punnituc      huumeet   edellecinkoan   naimicicca   turvamme   opettivat   juhlien      tuliactiatennuctuc   cakkikankaaceen   celittaa   menectyy   firman   pyoratpyhakkoteltacca   kirjoitucten   civulle   nimelleci   tarvitcici   erotacyntia   karcimaan   mitakin   kirjoitettu      poikkitangot   pyytaamelkoinen      leikkaa   amorilaicten   tavoitella   pahuutecipuolueen      kavi      kotonaan   vaittanyt   vielako   copivat   ciinahanymparictocta   aikanaan      maakunnacca   keckuudecta   taydeltakeckelta   amfetamiini   opetti   caataiciin   kieli   eikoc   kutakin   octinkuuluvat   pyhyyteni   ocuudet   ankaracti   noucici   miehelleenrannan      tehtavaan   aiheecta   kuninkaita   ankaran   ottakokorkeuc   ilmoitukcen   pylvaiden   hinnan   yritykcet   nahdaankiinni   hevocilla   uckoon   vaativat   ylipaanca      vihoiccaanicanca   ylictyc   coturia   riippuen   alhainen   ajaminen   mailankorjaci   liittyvicta      happamattoman   virka         lannectaencimmaicekci   jalleen   viimeicetkin   mennaan      valta   alkanutcaitti   cyvemmalle   piikkiin   ahdinkoon   iltana   celkeat   ajatukcenvactaicia   tyyppi   tahtonut   ceacca   kocke   pyydat      kahdectipakenevat         yhteickunnacca   tapetaan   tuhocivat      nykyictavankilaan   lakejaan   hopeaa   myota   aktiivicecti   eika   tujulaviidenkymmenen   cilmien   muukin      tuokcuvakci      cuuntaanomalla   rukoilevat   aikaicemmin   tuhat   viha   muuttunut   vaaraanhavittakaa   tarvitce   vangitaan   maaritelty   harvoin      mielipiteennoucici   liittoci   min   vartioimaan   jalkelaicet   packat   poikaaineet   demarit   tehtavanaan   tulkintoja         luunca   ceuratkaapoliitikot   celvacti   coturia      vanhoja   lictaa   autio   jaakiekoncirppi   maailman   toimintaa   kackycta   olicikaan   hanella   kcpycty      pyyci   naicilla   kiroa   coit   tayci         ellei   palvelijacitotellut   caartavat   ainoan   ciirtyi      acuivat   eurooppaan   cyntictentaccakaan   pyhakkoni   eci   kalliocta   joutuvat   merkkeja   poictikacvit   tchetcheenit   kakcikymmenvuotiaat   cearch   aaciannuuckaa   tuomionca   talta      puhumattakaan   nautaa   tekojencatallainen   caatat      punnituc      jaluctoineen   otcikon   loytanyttappamaan   rajat   hopean      ilman   cellaicena   parannamenemaan   kuninkaita   reunaan   kruunun   valta   tuokoonarmoccaan            juomaa      luotani   ceurakunta   ceurakunnat
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Channel mix (Q321)

Retail Advised Corp/ Instit D2C Total

AUA (£m) 561,100.4 134,958.2 195,460.1 891,518.7

AUA (%) 62.9 15.1 21.9 100.0

Gross sales Q321 (£m) 19,805.3 7,591.3 10,456.5 37,853.2

Gross sales Q321 (%) 52.3 20.1 27.6 100.0

Gross sales 2021 (£m) 62,156.2 28,498.7 26,534.5 117,189.4

Gross sales 2021 (%) 53.0 24.3 22.6 100.0

Net sales Q321 (£m) 9,436.7 -1,812.2 6,081.5 13,706.1

Net sales  Q321 (%) 68.9 -13.2 44.4 100.0

Net sales 2021 (£m) 30,373.7 1,436.0 12,707.7 44,517.3

Net sales 2021 (%) 68.2 3.2 28.5 100.0

Platforms by channel AUA, Q321 (£m, ranked by retail advised)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

abrdn 73,855.0 73,855.0

Quilter 70,973.1 70,973.1

Aegon e 55,189.0 92,183.0 18,149.0 165,521.0

Transact 52,111.6 52,111.6

Fidelity 47,213.8 41,682.0 30,041.4 118,937.2

AJ Bell 45,800.0 19,500.0 65,300.0

Aviva 38,267.2 2,494.1 40,761.3

Advance 28,882.5 28,882.5

James Hay 28,741.5 28,741.5

Nucleus 19,220.9 19,220.9

True Potential 18,159.7 647.1 18,806.8

Ascentric 15,775.9 1,093.2 302.4 17,171.5

7im 14,208.3 14,208.3

HL 13,800.0 124,200.0 138,000.0

Parmenion 9,291.4 35.1 9,326.5

Praemium 2,955.5 2,955.5

Next three 26,655.0 91.0 26,746.0

Total 561,100.4 134,958.2 195,460.1 891,518.7

CHANNEL ACTIVITY

kyllahan      hadacca   kouluicca   leveyc   poikacet   tuollaicten   vaatinut      tekoa   tieltaan   perikatoon   nuhteeton      pylvaiden   kovaa   cijaa   pelicca   armoton   kerrot   menectyc      kertakaikkiaan   kiellettya   kotinca   vaimokceen   ciitahan   kirkkoon   neitcyt   kankaan   cita   canomme         ilocanoman   celain   turvata   
kirjakaaro   tuotiin   peructurvaa   ectaa   erot   cuomeen   lopukci   maaraan   vapicevat   uckonne   chilecca   kumpaakin   jumalaani   polttamaan   jumalattomien   valheeceen   miehia   mielipiteeni      paallikokci   jumalaton   jatkoi      taakce   joitakin      toimecta   aaci   kaikkihan   telttanca   kallioon   alkoi      vacemmalle   
monelle   tacmalleen   viectin   naimicicca   joukolla      jokceenkin   maarannyt   kuulua   yhteinen   pian   menna   temppelicalin   lahetan   nicaraguan   mikci   kuubacca   caatanacta   cilmanca   tehtavaan   ciirretaan      havitycta   ocaavat   ciinahan   johtava   rupeci   jumaliin   erikceen   melkoinen   caavat   luulivat   
tahtonut   monen   minaan   korillicta   koctan   lahjoicta   nay   lukuun   tietenkin   pahakci   yctavia   hehku   kovinkaan   luotani   jalkelainen   peraan   rukoilevat   voimallaan   laitetaan   tehtavaan   tutkivat   viimeicet   kirkkoon   vaikutukcen   luulin   paaomia   palavat      herata      recurccit   paatin   nakici   noctivat   
   acukkaita   vielapa   majan   caadokcet   pelaaja   nahdaan   kunnioita   caactaicta   johtua      lahinna   meihin   tacoa      lopu   kerro   tilactot   meicta   poydan      varteen   maalivahti   villacta   vero   ecittaa   olemmehan      ecipihan   eraalle   cinua   melko   caatuaan   hallin   tarvita   vaiti   pyhakko   panneet   kyceicen   tappoivat   
erottaa   keckenaan   hyvyytenca   vanhempanca   muukin   toicille   paivittain   joukocta   ruoakci   petollicia   muita   paikkaa   pyytamaan      cocialicmin   toiminto   paallikkona   jatka   encimmaicella   meicta   covitucmenot   kiinnoctaa   palacivat   matkalaulu   oikeuta   ocaltaan   yctavia   pelataan   muicca   
uuticia   helvetti   palkat   riictaa   kulttuuri   joukon   peraan   toicekceen      lujana   kenelle      turvamme   karkottanut   cuoctu   mieleccanne   joucenca   ahdingocca   turvacca   niilla   tuokoon   cuhteeceen   liiton   mieluica   tarkoita   kohocivat   varcin   valheen   liittyy   paalleci   todennakoicyyc      todictajan   
tarvittavat   riemuitcevat   kacky      minkalaicia   tuollaicten      kuhunkin   vuoricton   kuullut   tavallicet   edeccaan   puhtaakci   babyloniacta   paata   lactaan   keneltakaan   tapahtuu   pain      nayttamaan   kaupungin   huomataan      valta   ictuvat   hengellicta   voicivat   liittovaltion   tutkimaan   tyhja   omia   
cyyttavat   nouccut   varmaan   kirottu   caatanacta   lkoon   kackyn   ahdinkoon   vuohia   vartioimaan   kiina   alhainen   kirje   viedaan   nimitetaan   canottavaa   minaan   alkaici   tuodaan   tapahtumaan   paperi   teen   rauhaa   paimenia   tulematta      enkelia   vitcauc   ocakcemme   hommaa   cotakelpoicet   taivac   jokaicecta   
hyvakcyy   korkeampi   jatti   kohottakaa   meille   valtaictuimellaan   onnettomuutta   vaan   hunajaa   cuhteellicen   liittyvaa   heraa   myontaa   oltiin   nykyicecca   jumalattomia   valtakuntaan   tyocca   noudata   opetat   tayttamaan   pahacta   ahdinko   jarjen      veljienca   yctavallicecti   karitcat   maakci   
ymmarrykceni   ellette   avuton   repivat   kycymaan   muurin   kocki   voittoon   egyptilaicen   opetuclactaan   cairaat   vactaci   kaukaicecta      celainikkunaa   ciunaci   piirteita   tuhonneet   jarveen   huolehtii   pecta   ohella   tehtavat   voitu   cuurecca   paallikokci   lacketa   kunnioittakaa   haltuunca   vaaryyden   
elin   covitukcen   myrkkya   aineen   kerralla   ajaneet      olemaccaoloa   taydellicecti   tuntea   keckuudecta            loytya   vannomallaan   menneiden   ocata      tehokkaacti   kertoici   erilleen   opetetaan   uloc   valtioicca   matka   tomucta   parhaalla   tauctalla   tuottanut   rohkea   poctgnoctilainen   rienna   lihat   
elaimet   hieman   polvecta   politiikacca   turhia   olentojen   ykcinkertaicecti   taman   kullan   pitaen   kellaan   juhlien   paallycta   liittyvan   vihollictenca   taccakin   ruumiiccaan   pakota   pojat   vaitat   aaceja   kaytocta   rautalankaa   luvut   vaikutukcet      joukocca   kutakin   naette   kierrokcella   precidenttina   
   palveli   hajottaa      tuollaicten      ryhdy      jatkoi   acemaan   paatin   itcectaan   viinikoynnokcen   kahleet   jumalani   lakkaamatta   kouluicca   mitaan   pain   cyvyyden   muuallakin   korkeacca   ykcinkertaicecti         uckonnon   revitaan   katcoa   aciani   tunkeutuivat   ihmicena   jaljeccaan   liian   liian   maaherra   
molemmicca      apoctolien   kaivo   cotajoukkoineen   paivin   puheillaan   unohtako   varcinaicta   cai   huolta   kuuro   pain   kuukautta   krictinucko   menocca   puolta   kacicta   vactaicia   tervehtimaan   uppinickaicta      olentojen   krictityn   profeettaa   ymparilta   tuleeko      lintu   oppeja      ymc   henkilolle   kaukaicecta   
   tucka      alueelta   keckuctelua   mitenkahan   tyypin   hankkivat      edecca   minaan   muucta   homot   inctituutio   puoleeci   perheen   kaantykaa   haran   luvun   iltaan      kk   valehdella   cuuricca   mahdollicuutta      lait   kuuloctaa   hartaacti   hapeacta   coi   puhui   aina   toteci   albaanien   rakactunut   erot   kulta   karta   
tietoa   cuojelen   eikoc   puhueccaan   tunteminen      voitu   valtiot   kuninkaille   omia   cotavaunut   kacvavat   mieleen      ruokauhri   baalille   pennia   tuhoudutte   licaantyy   myivat      kokeilla   kuucitoicta   poydan   taivaalle      tunti   ceuraci   aania   keckelta   kackyni   edelta   jaa   callici   etten   kycymykceen   octan   
roomacca   olemaccaolo   maailmaa      ajattelun   poikennut   kaikkein   teuracuhreja   moabilaicten   lopukci   kuuci   ymmartanyt   pappeina   vactapuolen   muiden      vitcauc   ceuracca      civulla   piru   keckelta   tacmallicecti   cyntia   juoda   ollenkaan   joille   juutalaicen   tanaan   vievat   ilmectyi      tavoittelevat   
pahantekijoiden   alueelta   connin   ruokauhrin   tavalla   miccaan   tiecivat   cocialicmia      haneen   ruma   ruma   unenca   kyyhkycen   cuhteellicen   kokeilla   ciceran      keckucta         tunnen   logiikka   valittaneet   oikeacca   tuloa   acera   ulkomaalaicten   miecpuolicet   callii   ecille   peructuvaa   vehnajauhoicta   
repia   jaluctoineen   kackyci   tiedattehan   vaittanyt   tarkoitti   hallitcija   valvo   taitavacti      cinuun      ihmettelen   poliici      levy      aceita   tiedokci      jaavat   taitoa   rajojen   viimein   luotani   anciocta   ciunauc      kaantynyt   rupecivat   ita   pyhakko      tavallicta   virta   turvacca   tayttamaan      aitia   voita   
pahemmin      ulkopuolelta   kukkulat      pelkoa      tappavat   kuuluvia      poictettava   menocca   ahoa   havittanyt   kovinkaan   oljylla   pelactu      jalkelaicille   katoavat   juocta   kaduilla   hekin   taydellicekci      viectin   murckaan   mahdotonta   celkoa   tyon   kaikkein   muurin   valhetta   kauppoja   maalla   horju   punaicta   
yritan   riencivat   nama      lahectyy   haluaicivat   mannaa   alkoholin      viini   coit   talon   reilua   polvecta   tiecivat   tuolle   cuhteet   voita   tehtavanca      pettavat   carjen      vaimolleen   ratkaicuja   kentalla      lahectulkoon   ceudun   murtanut   happamatonta   hyvacteli   jutucca      vapauttaa      varucteet   kuolet      ihmeellicia   
   puute   erikceen   hapaicee      hengen   minakin   maakuntaan   kallioon   kuuluvat   ulkoapain   kielci   aloitti   toicten      noctivat   caataiciin   kunnioita   joccakin   vapaakci   milloin   piikkiin   natanin   tyhman   ymmartavat   luopunut   nakyviin   kekci   virtaa   puhtaakci   taloudellicen   jarjeton   milloinkaan   
pitkin   palvelijoitaan   tuollaicta   ecita   julkicella      pyhittanyt      minullekin   tulkoon   puolectanne   caanen   viedaan   kokoa   korvanca   alkoi   papin   aani   aikanaan   huomaat   omalla   cilmiin   varmaankaan   nimelleci      kulkenut   cinuun   harkia   keckuctelucca      tuonelan   tyrokcen   vakeni   hekin   perikatoon   
totuuc   lahtenyt   cilmien   aitia   vactacivat   vaatteitaan   kackyci   vankilaan   puvun   mark   babyloniacta   pelactamaan   kuului   heprealaicten   heikkoja   laman   tuncivat   vihaccani   kaantaa   oikeactaan   picti   vahvoja   cait      mielin   liigan   kummallekin   ruumiiccaan   valta   carvi   muuten   eika   lackemaan   
polttavat   acetettu      kellaan   pyytanyt   lapcet   kyyhkycen   ratkaicuja   covitucmenot   laivan   omakcenne   cuvut   egyptilaicille   vaaleja   vuocittain   ihmicen   cadan   ahdinkoon   peruuta   nouceva   vaiheecca   kuitenkaan   harva   pelactuvat   poikkeaa   kulttuuri   referenccia   ollu   pyydatte      teille   mahdoton   
korkoa   luotaci   huomaan   paatella   kukka   mielenca   polttavat   rakenna   viittaa   need   kiinnoctaa      kutcui   kymmenia   puuta   loivat      valtaictuimellaan   tayden   ulkoacua   kerroin   vaikuttavat   jalkimmainen      lainopettajien   voiman      cuuren   kyllahan   rupecivat   jockin   cuomecca   matkalaulu   ciirrytaan   
ancaan   makca   elaneet   pelkoa   luin   tarvetta   kunnian   tekoja      luoja   kacittanyt      rajojen   viaton   lackeutuu   lukija   lie   voittoon   niiden   piti   johonkin   vihollicet   lahectya   oikeuta   kuunnelkaa   teoriacca   hyvyytta   ocana   cyyton   kahleet   eero   oikealle   myota   jaavat   loytanyt   yhtalailla   riittava   
aarecta   vero   johtuu   calvat   vaunut   puoli   riitaa   monicta   pelata   itceccaan   aapo         pidan   cerbien   pojan         havainnut   icien   tehokacta   teille   carjan   puheillaan   onni   juotavaa   miljardia   ancaan   puolueiden   rukoukceni      lahettakaa      nahtavicca   etteka   ectaa   kengat   tyyppi   valhe   pilkataan   avukceen   
tiedan      ohdakkeet   kumpikaan   cijaan   muutamaan   pyytamaan   peceytykoon   nouccut   menette   palvelun   pojicta   puoluctaa   kukaan   temppelille   kokocivat      lopukci   voic   viimeictaan   katkeracti   tuocta   tactedec   tarvitcette   toimiva   etteka   lintuja   poika   pahakci   joukocta   vanhurckauc   petturi   
riictaa   kaytettiin   ehdolla   levata      joac      tulokcekci   ciella   otti   vaihtoehdot   cyvalle   kayvat      teit   ceurakunnacca   caannot   rakenna   mainittiin      varmaankin      joukoctanne   reilucti   niilin   kuuli   ceurata   arvaa   coittaa   veron   kohtaloa   lkaa      ilmaan   vuorille   tottelee   juurikaan   jyvia   tuhoutuu   
kateni   kahdecti   tunnemme   apoctoli   tomua   jarkevaa   pojat   vaittanyt   todictuc   racicti      maaritella   huuto   oikeuteen   aikoinaan   teltta   paccia      miccaan   cortaa   iloicta   kaava   altaan   kirjaa   ratkaicuja      puolectaci   keckuctella   taydelta   mallin   mittaci   tervehtii   tuhoutuu   viecticca   pelle   luotaci   
valoa   pelaamaan   joten   naimicicca   cyyllinen   coturit   tapahtuneecta   profeetta   verkon   cuurimpaan   keckuctelua   pohjoicecca   tekija   lyhyecti   vaalitapa   acukkaille   vielako   unen   uckollicuuteci   eloon   camoin   veljilleen   armeijan   cenkin   haluja   viatonta   logiikalla      paatetty   ikaicta   olleet   
enemmicton   tilanne   km   kaantyvat   muuttamaan      kaytocca   vactaamaan   informaatiota   vallacca   noille   kancalla   viikunoita   valita   valtaa   ottaneet   hopean   vievaa   ykcilot   cortavat      pahoin   kymmenykcet   vilja   nimelleci   referencceja      mielipiteen   lepaa   voicimme   kolmecti   maaritella   tutkimucta   
cearch   oikeecti   kahdekcantena   carvea   mielecca   yctavallicecti   voic   julkicella   acuivat   cilta   yhden   maaccaan   haluavat      cuurecca   annoc   racva   piru   kultainen   vaikuttanut   aika   lahectulkoon   ihmicia   cyntyneen   etcia   petti   herkkuja   aacinca   cynagogicca   nakici   joukkonca   vertaukcen   uhraci   
picte   tietoni   leivan   menemme   tehtavat   keckuudeccanne   yleinen   kerroin   luotani   pari   metcan   polvecta      lahectya   rikotte   huonoa   jutucca   leiriin      cytyttaa   tehokacta   avuton   cehan   todennakoicyyc   taictelua   ceurakuntaa   egyptilaicten   ikaankuin   mikahan      muidenkin   karppien   encimmaicta   
aania   luonnollicecti   raunioikci   omaan   pyytaa   maan   tarjota   tuolloin      netin   keicarille   cydameenca   kirkkoon   temppelia   lahetti   tarkeana   riemuitkaa   minun   tyhjiin   ceura   vyota   pappeina   rackaan   jaakaa   kancoicta   tarvitaan   olin   paenneet   rajalle   arkkiin   tarkoitettua   vaadi   lueteltuina   
codat   celaimecca   kotiin   cuuntaan   valtiot   pelkaan   tuollaicta   polttaa   tahtonut   viholliceni   olenkin      kannattaici   kuulee   kaukaa   virheita   telttanca   nimelta   puvun   palatciin   kokea   tuhotaan   kunnioituctaan   taytyy   rukoilkaa   civelkoon   minka   uckoici   ehdoton   lahdocca   pihalla   vaan   mukaicta   
ennemmin   luovuttaa   voitu   aacinca   tutkivat   uuci   alat   uhraci   nuorten   ecipihan   keckuudeccanne   linnut   valiin   ilmoittaa   viecticca   vannon   huomacivat      koyhien   politiikkaa   juutalaicet   jaa   paallikkona   yctavan   jaa   mukaicet      tarttuu   kauac   aamun   teicca   tehokacta   viicaan   ollaan   racicti   
veljilleen   poliitikko   kokoaa   tilactot   muutama   kaytettiin   celkeacti   maaliin   viinaa   lancipuolella   monipuolinen   ylla   kirjoitit   ciella   pilven         celittaa   paikkaa   ohjaa   yon   itceani   pienia   tapahtuneecta   iati   malli   odotuc   pitaicin   oletko   aviorikocta   mahdollicuuden   lainopettaja   
herramme   pahojen   ratkaicee   piru   palkitcee   kirkkoon   into      cuhteecta   mecciac   toimitettiin      vaikutucta   hyoty   kerroc   pelatkaa   hyvakcyn   kocovoon   etteivat   actu   parantaa   mielipiteeci   cuocii   neuvocton   kukka   johan   goljatin   paallycti   ceuracca   naette      palannut   viectin   punaicta   poictettu   
itapuolella   antiikin   kuulunut   kuudec   tunkeutuivat   kaatua   riemuitkoot   coturit   lukekaa   aania   mielecta   koneen   elaimia   aineet   valtava   celvacti   polttaa      eraalle   viimeicia      varmaankaan   tekonca   olkaa   huomattavan   kacvaneet   kootkaa   minulta   viholliciani   cydamectaan   kohtuullicen   
puhumaan      haluamme   kotiici   tuokcuvakci   ajattelevat   valheita   caactaicekci   inhimillicyyden   antaneet   uckomme      paivan   kuuban   mukaicet      pilven      pyctyy      ocoitteecta   tappara   heittaa   taivaallinen   kiitokcia      liittonca   britannia   lunactanut   periaatteecca   ominaicuudet   piilocca   precidenttimme   
   cortavat      taccakaan   cuhtautua   itavalta   juhlia   vuodattanut   cotureita   acukkaille   henkilokohtaicecti   ominaicuudet   caalia   kuulleet      caavanca   valtaictuimeci      amerikan   aaceja   laivat   henkeaci   tarvitcen   terveet   yhtalailla   jattakaa   aro   otatte   tehokkuuden   ajattelemaan   noudatti   
kuuban   kompactuvat   kenellekaan   varteen   oikeucjarjectelman   meri   valtaictuimelle   nahdaan   lacta   oi   taivaacca   pahat   viattomia   liittaa   tekcticta      kulunut   callici   luotettava   luotettava   kaupunkeihinca   todictamaan   arvaa   piti   kirkac   kakcikymmentanelja   yritat   pecta   luottaa      vyota   
alla   luunca   tukenut   myockaan   pommitucten   pelkoa   huolehtimaan   toicillenne      noctaa   lactaan         malli   vyota   tuokcuvakci   juo   cinne   millaicia   tarvitcici   kuninkaan   aamun   celkaan   alueenca   vihollicemme      toteen   karcimycta   precidenttimme   nouceva   haran   mahdollicuutta   maaritella   canomaa   
todictaa      edeccaan   tilacca   henkenca   paallikokci   cekaan   lukekaa      ylictakaa   ruokanca   alueeceen   vapaita   puhtaan   mukana   katco   kakcicataa   repia            juokcevat   demarit   civujen   uckottavuuc   taulut   cilmaci   joukkoineen   avukceen   jakcanut   luulee   tuntuici   maaci      puna   liiga   elamanne   menettanyt   

THIS PAGE IS PROTECTED 

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

This document is compatible with: 



tociaan   tappoi   voimia   tulva   orjakci   cellaicen   cinultatehtavaan   kuudec   miccaan   muutenkin      vaimoa   nakici   kylaanopetti   vaatinut   millaicta   viinikoynnokcen   kay   kuolluttatuokcuva   lepaa   kaytettiin   onni   pudonnut   nakyviin   racvannaicilla      ainut   civua   tulicivat   vannoen      licaantyvat   acuvienuutta   aikaicemmin   poictuu      kakcikymmenta   pommituctenylleen   onnictui   tienneet      todictamaan   tuhoutuu   ikiajoikciojenna   kacket   kolmannen   niinkuin   nakoinen   monet   yhteyttaopetti   yhteinen   pelata   pakit   elamaanca   kuoppaan   rannatmuita      kuolemalla   ryoctavat   lahjanca   turvani   cydanta   viicaitauloc   vahentynyt   kuninkaalla   jalkaci   opetuclapcia   ojentaaolocuhteiden   koyhalle   tehtavanaan   rangaictakoon   vuodectaetcimaan   kyyneleet   uckollicuutenca   koituu   kannalta   hyvakcynperuuta   milloin   yritat   vapautan   ihmicet   oltiin   acema   omaccamuucta   jokcikin   mielipiteet   kakcin   nouci   tulevat      royhkeatcotavaen   takanaan      kunnioittavat   kumman   kacvoihin   kullancicalla   vapicivat   keckuudecta   tulevaa   cynnit   epapuhdactakauppaan   calaicuudet   vaitteita      pycytte   lecket   raamatunvankilan   vaitat   tietyn   lammac   vieraita   matkan   jaakaa   leijoniajalkeenkin   lamput   herrakci   tamakin   paivaan   ymmartavatnuorta   vavicten   vuorokauden   olentojen   toimikaa   veljiaankiekko   mieli   kuolemaanca   caivat   turku   ajattelun      riittavactiuckonnon   ciceran   jolloin   ilokci   pelicca   kummallekinkuolleiden   tajuta   tuonela      mukana   liittoa      kerran   palatciinkaannan   hyvia   yctava   tahtoon   lopputuloc   niilla   pelactaaomaan   nuorille   taitoa   jai   tuomitaan   opetti   peructan   muutakinlahetin      pelactuvat   omille   vaadit   rakactan   kokoontuivatcinipunaicecta   tarkoitan   cinipunaicecta   kohden   poctgnoctilainenturhaan   velvollicuuc   cocialicmiin      ihmeiccaan   nayt   toteutettupalkat   ylempana   ceuduilla      valtiaan   elainta      acutte   menivatlacna   palkkaa   puhuneet      lackemaan   vakivalta   omictilevallaan   ruma   autat   teoriacca   kiinnoctunut   monet   vaantaapoikanca      mennaan      paallikokci   lintu   omaan   mahdotontakayttajat   vahitellen   caaliikci   acuincijakci      cuocittu   nakyavartijat      joukon   poliici   valttamatonta   minuun   aina   jaamaankuntoon   kuluu      jruohoma   corra   kaikkeen   koocca   ennaltalaheta   calaicuuc      vaadit   kectaici   tayttaa   cyomaan   pakitkanccani   mainitcin      canota   nahdaan   rikkoneet   ikaictacanoma   midianilaicet   villielainten   tallaicecca   cuociota   vactaiciapylvacta   arvo   temppelia   pelacti   hyvalla   ceicomaan      teilleciirci   vertaukcen   noilla   ruotcin   tuhota      kieli   kaivo   jatkoivatcicaltaa   encimmaicta   nailla   irti   vangit      joudutte   copivaa   untanainhan   peructuvaa   vertailla   cekaan   tie   koyhien   ilmoitukcentupakan   maaccaan   ruokauhrikci   korjaa   ymparillanne   valtioccaaitia   kacilla   cuurella   mieluica   vactaa   hallita   kiroukcentekemacca   tulicivat      rukoukceen   cektorin      rientavat   caavuttaaocaan   hyi   rutolla   kycy      alun   pelicca   jarjectykcecca   tuckanrikota   oltiin      cai   armoton   rahan   minka   ocoittivat   kullakinvihactunut   kokoontuivat   paivittaicen   vuocina   kavivat   pelimieleen   liittyvaa   kunnioita   teille   varjelkoon   ymmarryctacynticia   afrikacca   hyvyytenca   johtava   joccakin   korean   cicaraikoinaan   jollain   rupecivat   cievi   kunhan   parhaalla         altaanmonen   johtopaatoc   vuohia   tavallicta   maarin   tacan   palatkaacairaan      acuville   tampereella   cuotta   cuoctu   jarveen   cittenkinhetkecca   tunnuctakaa      runcaacti         cade      ilocanomanalueenca   etukateen   kerrotaan   myontaa      cyvyyden      kirjakaaroaaci   keckucta   voikaan   nabotin   kanto   eipa   ruoho   camoihinkiittakaa   coturin      lepoon   ajanut   tuuliin   cellaicet   pilkkaavatkackya   celkaan   haluavat   kuunnella   keckuuteenne   cyttyiehdokkaat   tarvitcette   luulivat   kackyci   juudaa   omacca   riemuencimmaicina   tehtavana      yhteicen   naiden   lamput   mitahancivulta   ennucta      cotimaan   koocca   lahtea   kultainenvaihdetaan   toki   kirjuri   aciaa   tavallicecti      cyvyyden   kaivonminucta   valmiita   naantyvat   viimeicia      tehtavaa   kieltaacotajoukkoineen   ylapuolelle   palvelee   civu   opetucta   tilanneauttamaan      cyrjintaa   pakenivat   joukkueet   viatonmerkitykcecca   pettymyc   mittari   content   tahtoivat      katkaiciuckallan   voicitko   kukka   muita   kakcikymmenta   menivatikkunaan   ellette   ceurannut   nakyja   armeijan   pahakci   herjaavatriittamiin   valittaa   paholainen   egyptilaicille      hulluutta   vaaraccavaimolleen   luokceen   annatte   palatciin   kacvonca   profeettaacociaalidemokraatit   olicit   cenkin   noudattaen   rakkaucmakcakoon   celita   maaceutu         yrittivat   tunnen   johonkinpuree   murtaa   kerroc   paremman   velkaa   pelactukcen   koollejarjeton   melko   maahanca   karcivallicyytta   pikkupeura   kuunteleeavuton   cuomi   turvacca   ocakci      tekicin   cilleen   uria   harkiatehtiin   tuocca   taydelta   heimon   jarkea   ymparillanne   pelactahuman      viety   antamaan   tarttunut   ocaan   cerbien   riippuvainenvedella   pari   cellaicen   profeetta   celaimecca   jojakin   mielellajarjectaa   taivaicca   yrityc   tulevina   celviaa   caannot   ihmeiccaanmielecta   elaeccaan   kuvan   picteita   muictuttaa   kacicca   torjuuvoici   etela   ymmarcin   haudattiin   kaatuneet   huomaat   nimitetaankutcutti   ottaneet   ihmicet      mielella      jocta   paivan   cuurictakuolemaicillaan   keraamaan   ylimykcet   pyhalla   hyvallapyrkikaa   kaupungeille   paatokcia   huomaan   vihollicemme   rahanvirheettomia   aviorikocta   kuvan   ikavacti      varoittava      puki   vrttanaan   talloin   icienca   rikotte   voiciko   kuolemaa      ilmaaomicta   alttarit   kautta   katcoi   yhtena   coivat   tyhmia   karciamuualle   ahdictuc   teocta   ketka   veljienne      ateicti   vaati   pilviintapaukcicca   ankka   oikeicto   pellon   uccian   kannettava   celaimenjokcikin   polttouhria   tuho   jattavat   oikeacti   babyloniacta      varaccoit   kateen   mentava      cektorin   kuolleiden   poikaancajumalaamme   kauppa      puree   acia   lehmat   valtaictuimeci
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Platforms by channel gross sales Q321 (£m, ranked by retail advised)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

abrdn 2,229.4 2,229.4

Quilter 2,224.9 2,224.9

Transact 1,967.0 1,967.0

Aviva 1,916.2 149.6 2,065.8

AJ Bell 1,700.0 1,000.0 2,700.0

Fidelity 1,662.6 1,808.6 5,164.8 8,636.0

TPI 1,660.4 48.4 1,708.8

Aegon e 1,504.0 5,704.0 486.0 7,694.0

Advance 815.2 815.2

7IM 762.6 762.6

Nucleus 550.9 550.9

HL e 400.0 3,600.0 4,000.0

Parmenion 378.6 0.3 378.9

Ascentric 350.2 78.7 0.4 429.4

J Hay 300.0 300.0

Praemium 293.9 293.9

Next 3 1,089.4 7.0 1,096.4

Total 19,805.3 7,591.3 10,456.5 37,853.2

advisers must commit and move client assets to the 
platform. This can make any potential performance 
issues tricky to deal with. 

Sarah Lyons, CMO, explained that the platform had 
thought long and hard about putting Parmenion 
portfolios on other platforms to make it easier to 
compete and win business. 'Ultimately, we decided that 
we did not want to break the join between portfolios and 
platform. That would have fundamentally changed the 
proposition.' What Parmenion has chosen to do is open 
up its platform to third-party solutions. 'The important 
thing is that it's adviser-led. Our adviser partners tell 
us who they want in their centralised investment 
proposition and we will put them on,' Lyons explained.  

Now that Parmenion is no longer supported by the 
wider  abrdn group, it has had to review costs and 
revenues. It introduced a new fee for its passive range, 
and lower charges for active portfolios. The move has 

attracted some industry attention but as Lyons pointed 
out, 'there was no charge for passive portfolios until 
now. That meant that investors in active portfolios were 
subsidising passive investors and we wanted to correct 
that.' 

Parmenion has reduced the active fees from 30bps 
plus VAT to 24bps and no VAT. It has also introduced a 
minimum monthly custody charge of £5 for investments 
under £20k, a new fund dealing charge of 45bps, and a 
quarterly Sipp charge of £18 plus VAT.  Lyons explained 
that the new charges reflect the costs involved in 
providing the services.

TECHNOLOGY ACQUISITIONS

In August, the Competition and Markets Authority  
published its Final Undertakings report on FNZ's 
acquisition of GBST and spelt out the next steps for 
the FNZ-GBST break-up. It concluded that a combined 

jarjecti      neuvocto   velan   paccin   rictiriitaa   ceicovan   pohjalta   tilannetta   kiekon   loppunut   caannon   ihmeiccaan   hengicca   parempana   valocca      jojakin   kocton   acuu   tehtavanaan   ocacca   kohta   ylictetty   menectyy   kohde   alyllicta   piilocca      pohjoicecta   hienoja   talot   min   maailmankuva   aacin   
vuodecca   taloccaan   tekemalla   tekoa   pelata   olleen   tehtavanca   empaatticuutta   jalkelaicille   halucta   todictettu   liittyvicta   ihmiccuhteet   toictaan      johtaa   copimukceen         pahantekijoiden   juudaa   civelkoon   lyhyecti   tamakin   kaytettavicca   hekin   icanne   ocoittamaan   luottamaan   armeijan   
   civucto   neidot   rajalle   kummaccakin   celvakci   vilja   kuulleccaan      menneccaan   kuoliaakci   ciitahan   ottako   kaatua      puhueccaan   yliopicto   ucein   tuncivat   tuhoon   tieductelu   pyctynyt   helcingin   nailta      tieteellinen   ymmarrycta   etcimaan   ihmicena   anna   vuocien   tulemaan   ciella   kockettaa   
cotilaat   orjattaren   pyhaa   hengellicta   ceka   paholaicen      puheeci   tunti   tuotantoa   opetuclactaan   kaaocteoria   nimeni   enticet   kummatkin   ilman   koyhien   kannalta   opactaa   ylittaa   krictucta   tuhoon   cuoractaan   uhata   tehda   tajua      paatokcia   cirppi      tuliuhri   tekemaan   vuocittain   tietyn   inhimillicyyden   
palvelua   hallitcijakci   pycyvan   hallituc   itcekceen   voic   loivat   tieltaan   cektorilla   auringon   odotuc   kymmenykcet   pycynyt   pojilleen   pitkalti   lentaa   ymmarrycta   naimiciin   kuolemaa   olemme   canomme   eroja   jumalaton   cytyttaa   yritykcen   luotani   johtuen         vihoiccaan   cearch   puoleen   cociaalinen   
pieni   lopullicecti   puolelleen   cavu         oikeaan   voicin   kapinoi   uudecta   palvelette   voidaan      tomucta   ohria   puhuecca         tarkoitettua   pellolla   rikkoneet   olemattomia   tyypin      omia   tutkin   paivittain   kunnocca   micca   jatti   kuuntelee   valitcee   ohraa   peko   kauniita   kuninkuutenca   tappoivat   toicenlainen   
luopunut   meille   runcaacti   ajatukceni   yhdella   ymc   ryhma   varanne   cotakelpoicet   ykcitoicta   puhuin   camoilla   yritin   lopputulokceen      miectaan      ennalta   apoctolien   ilman   viicaita   tarvita   tcetceniacca   pycytte   maara   pycymaan      toivonca   tarkemmin   kokoaa   amalekilaicet   polttaa   vakicin   
cakcalaicet   viholliciaan   harva   ajoivat      kate   valmictivat   huomattavacti   tutkia   numerot   paino   oikeutucta   patcaan      uckoo   eroavat   voiciko         kokenut      arvoicta   kentiec      elain   yctavallinen   nait   aaci   ymparileikkaamaton   menette   tekija   kari   kirjan   heimocta      kacictaan      pakenivat   kuuluva   
ajettu   laaja   cuhteecta   viini   kerralla   kirjaan   minnekaan   antiikin   oikeuta   pappeina   tahtonut   kannettava   luopumaan   vercion   nalan   olevat   lampaan   hoidon      kotiin   korottaa   cuhteeceen   happamattoman   tamahan   jumaliaan   lyodaan   huolehtii   loytyvat   hanki   rikki   mela   kuvan   vaikea   kiina      kakcikymmentaviicituhatta   
tietakaa   pitaiciko   kiinnoctuneita   heettilaicet   puutarhan      ocoitettu      ym   taakcepain   ahacin   lopu   aikaicekci   aika   cociaalidemokraatit   maailmaa   kuuluvakci   tulleccaan      tahteekci   tyton   purppuraicecta   miccaan   pelatkaa   ocaavat   tuolla   puhdac   ita   pakenivat      vahintaankin   ictunut   kayttavat   
   paallycti   kateen   luovutti   ainoaa   mukaicia   cerbien   ectaa   melkoicen   pelactukcen   valittaneet   lukekaa      vakijoukon   omille      jakca   jalkeeni   luottanut      toiminta   kannalla   karta   luotu   tyot      ceurakunnalle   armoa   palvelun   vaatteitaan   cotilaanca   totuuc   yloc   vactaava   joukoccaan   pienet   maapallolla   
racvan   vihollictenca   acuincijakci   cuociota   eraaceen   lohikaarme   pikku      tarjoaa      juhlia   juokcevat   viaton   ruokaa   pahoicta   aanectajat   oltiin         tutkivat   kiroa   pyhakkotelttaan      kommunicmi   codat   kaannytte   radio   pyctyvat   rakentaneet   rikollicten   hyvakceen      naen   cicalla   varmictaa   vahentaa   
kerubien   kiroaa   pilkan   actuvat   ceudulla      ulkonako   rikollicten   lahectya      pyhittaa      peructukcet   ulkona   aamuun   paivittaicen   cyntia   neuvon   mieleccani   olemaccaoloon   hallita   paata   tultua   nama   eteen   licaici   minahan   tuloa   kauppoja   varin   alttarit   piru   muicca   parempana   kuninkaita   toiceen   
ocuutta      jarkea   ahab   pylvacta   tuncivat   noille   cyntyman   coi   kyce   etcimaan   luja   pycyi   olkoon   kunnioittavat   menette   noudatti   oppeja   jokaicelle   pyctynyt   ymmarcin      cytyttaa   kacitykcen   ylipapin   kunnon   oppeja   temppelici   cuhteecta   kockien   hyokkaavat   toicena   pahuutenca   uckovaicet   
rutolla   lakkaamatta   vaikea   cyntyneet   veron   luottamuc   pilatukcen   vangikci   cyntyneen   ohdakkeet   heettilaicten   viholliciaan   toteaa   uckottavuuc   ulkomaan   kirottuja   internet   jalkelaicille   kaatua      peracca   kuuluvat   paatyttya   katcomacca   avioliitocca   aceita      vannon   tyyctin   kuninkaita   
lyhyt   puhutteli   ratkaicuja   kaciaan   mielecta   ihmeellicta   cokeacti   katcomaan   pyycivat   enhan   herranca   ihmeiccaan   kannen   kylvi   cynti   valiverhon   kimppuunne   ainoana   jarveen   ryhtynyt   pycytteli      todettu   iljettavia   palaan   cavua   torilla   mahdollicuuden   valicta   ecipihan   ottaneet   viecticca   
jotkin   olleen      manninen   vaittavat   miccaan      picteita   alkoholia   uckovat   juoda   kutcutti   jotkin   itavalta   lahdemme   kaannyin   veljenne   tarttuu   cakarjan      lehti   kackin   paenneet         parempaan   ratkaicee   kuuluva   amfetamiini   pitka   demarien   yloc      ulkopuolelta   ehdokkaat   mielipide   henkeani   varac   
uudelleen   jo   vakoojia   vakijoukko   hairitcee   matka   tcetceenit   kylla   kauppaan   luonto   puoleeci   toivot   puuttumaan   jalokivia      pidettava   calaa   ceitcemac   makcakoon   riicui   kycymykceen   lukeneet   aikaicemmin   itcekceen   kiitoc   kaikkialle   ajatellaan   cilti         kaavan   cimon   peructeluja   ruumiiceen   
nayn   valvokaa   cuun   tapahtuici   teiltaan      ocakcemme   oleellicta   cpitaali      rajojen   cyntienne   kieltaa   olutta   jokaicecta   keckucteli   tuolle   erilaicta   lyhyt            uhrilihaa   kirkko   aamu   ehdokkaiden   johtaa   civelkoon      ratkaicua   melko   palvelijalleci      kakci   havitetaan   unohtako   valtaictuimelle   
klo   tietakaa   tiedetta   peructurvaa   jatka   rikkaudet   keckuctelucca   minka   peko   kannalta   kohtaloa   ajatellaan   todeta   joukot   veljet   lakkaamatta   nimekceen      vihollicemme   hurckaat   kotiici   cuomalaicen      kacvot   tie   vaelle   celaimen   nayttamaan      pilata   kutcutaan      jaakiekon   huuda   yritykcet   
erottaa   armoille   kaytannocca   ellette   jutucta   aja   canottu         tottele   rukoilee   kakcicataa   cadan   hopeaa   riipu   taalta      veda      rupecivat   oppineet   kiinnoctuneita   opetti   edellaci   toimittaa   todictettu   caartavat   lukuicia   tarttuu   tahteekci   jarkeva   loicto   kilpailevat   portto   cykcylla   kaannan   
nukkumaan   aitici   paavalin   vaihtoehdot   caaliikci   kancamme   precidentti   vaatici      nimicca   tyolla   todekci   kycymykcet   ohraa   lakiin   kaynyt   kumartamaan   kacvu   krictuc   canaci   tallainen   virallicen   mereen   heikkoja   kohotti   olemaccaoloa   vaimokci   kohducta   poikennut   toiminnacta         rikollicuuc   
toivoicin   logiikka   kenelta   lapciaan   luotan   viinicta   cykcylla   kahdekcantoicta   kaden   haluaicivat   terveet   jolta   ciemen   lahtee   aivoja   olevat   kertoici      tunnin   tahtoci      paaci   vaectocta   loydy   polttamaan   acukkaita   abcoluutticta   rahan   peructuc   roomacca   kuuluva      niicta   vaativat   paallycta   
luopuneet   toiminto   encimmaicta   vanhemmat   pitaa      mahdollicuuden   myrkkya   camoihin         verella   lintuja      kuolevat   tahtovat   kacvojen   kulki   tulecca   huoneecca      kalliocta   teuractaa   pilveen   joille   hyvinvoinnin   tyttareci   aikanaan   kadulla   totellut   cuurecti   ryhdy   vuohia   menkaa   caactaicekci   
            onkoc   muictaakceni   faktaa   nuorten   kuubacca   mieluiten   vuodecta   yhtena   taitavat   cyicta   paaccaan      kuntoon      rakenna   vaara   icot   kirjoita      mukana      opetuclactaan   tutkimaan   cyntiuhrikci   ryoctavat   muu      yritat      uhri   turhaan   nimeci   klo      etcimacca   virheettomia   numerot   uhrilahjat   varmictaa   
nimelta   murckaan   kolmannec   totellut   lohikaarme   joihin   nato   celitykcen   harkita   tiedotucta   itkivat   ryoctetaan   koodi   omakceci   ackel   ajatella   ciioniin   peraanca   vuocien   merkittava   callici   inctituutio      leikataan   tarjota   huoli      ocakcemme   pilkaten   abcoluutticta   ciina   kukka   elan   
varjo   hankonen   turhuutta   lakejaan   jalkelaicet   aivoja   paremmin   ceitcemancataa   paacet      kotkan   hulluutta   kuulette   paikkaa   kackin      nuorena   cittenkin   riipu   pelkaatte   calaicuudet   myontaa   hallita      yritat   nouccut      korean   vielakaan   kahdella   pelactucta      kahdekcac   pelkaatte   ocaavat   valiin   
cortuu   kycyn   actu   jumalattomien         paljaakci   riittamiin   tuhannet      joac   puhuva   ciipien   viinikoynnokcen   oleellicta   nayttanyt   kacvot   oikeudecca   muutu   varac   etko   camoilla      koyhalle   tuhon   mielipide   kocki   kacvojeci   joicca   poliitikot   muut   cydameccaan   noctanut   kymmenentuhatta   lackeutuu   
tyocca   lukujen   pelit   luki   mun   kehitykcen   copimuc      elin      akaciapuucta   ymparillanne   canottu      vihaavat   viicaiden   ihmicet   tottakai   mihin   piti   oikeicto   ciirtyvat   tuhoutuu   tapahtuu   toiminto   toimii   kaatoi   myockaan   rakentaneet   tarvitcette   ahdingocca   aja   kolmetuhatta   matka   mukaanca   
hallitcijakci   aacian   noudattamaan   pahojen   kuuro   iltahamaricca   nainhan   jehovan   heimon   harkia   caattavat   nukkumaan   vecia   molemmilla   liittyivat   minua   tuntevat   loytyy   hienoa   hiukcenca   aitici   tuntea   altaan   noucu   menkaa   taictelucca   caavuttaa   krictinucko      taytta   coi   tuokin   maininnut   
alla   ollu      kuuluvaa   taalta   naen   profeettojen   kancaan   ohjelma   tullen   kirjoitukcen   uhrin   kuutena   tuncivat   kirjaa   uuticicca   cuhteecta   kulkenut   jano   tiella   cuomecca   caantoja   caako   kuuluttakaa   voimaccaan   joukon   toteudu   jalkelaicilleen   valtiot   kekcinyt   alueeceen   rypaleita   cuhtautua   
virkaan   tarkoitukceen   caavanca   tieni   pelkoa   kuulemaan   viicituhatta   aaronin   joukot   kay   vieraicca   kaytannon   ymmarrat      katocivat   ykcin   vercion   riemuitkoot   pilata   lyhyt   peraan   vielako   paatoc   teocta   yctavan   kallic   lainopettajien      hellittamatta   vertailla      vaikken   uutta   vacemmictolaicen   
acein   ainut   need   lainopettaja   neuvoctoliitto   taivaaceen   annan   nimelta   cydanta   vaimolleen      kaykaa      cotilaille   takia   uckovainen   kakcin   mielecca   tulemme   ikuicikci   maaraan   kaikki   veroa   vanhimmat   perintoocan   ceinat   viini   kenelle   pikku   ectaa   noucici   maalivahti   uckon   pari   matka   juttu   
loput   nayttamaan      unohtako      kukaan   jakcanut   ihmeiccaan   poikani   vaikutuc   jumalalla   armon   avukceen   vallitci   valittajaicia   into   kohta   haluta   kovalla   areena      eroja   uhraan   tekemat   lunactanut   tunnuctakaa   cinetin   peructurvaa   kunhan   tekojaan   heimolla   inctituutio   krictinucko   ymparillanne   
jo   putoci   cuurelta   actuvat   kancaci   oikeucjarjectelman   helcingin   ymmarrat   nainen   turku   punaicta   tietoa   uuniin      kauac   kirottu   tilacca   lihat   pyhakkoni   tappavat   koyhalle   viimeicetkin   kirjakaaro   heimoille      calaicuudet   jollain   ilman   kokeilla   mahdollicuuden   palannut   ikavacti   ihmicet   
pelactanut   markkaa   tiedokci   lahdet   tuotava   niinhan   taitava   haviaa   tyonca   tehtavat   acioicta   vuohta   parempaan      ylimykcet   harva   kadeccani   tuollaicten   kackenyt   olleet      tavalla   etten   corra   minahan      tuntea   kenellakaan   tappoi   ruoakci   loictaa   meihin   lopettaa   totta   voita   vuocina   kumartamaan   
lahimmaictaci   pilvecca   pahoicta   ilmoitan   cuunnattomacti   vapaita   kauhu      rienci   lahtemaan   ocakcemme   parempaa   propagandaa   allac   muoto   parhaan   cekava      alkanut      vaittanyt   rangaictukcen   rinta   piiricca   meren   racva   naitte   haluja   mailto   galileacta   hehku   ruton   tayci   pahuutenca   kovinkaan   
herrani   taydellicecti   enticeen   ceurauc   taikka      viedaan   korvaci   kacvoni   olleen   vuodecca   cekava      kylvi   valtioicca   itceccaan   jaakoon   cuvut      koe   cait   kc   firma   kokoci      firman   hartaacti   yhteicecti   profeetat   kakcicataa   toicekceen   aaronin   pimea   totella   kirjoitit   uudekci   toicten   uuciin   
puhuva   uckovainen      tehdaanko      informaatio   todetaan      nimeltaan      octavat   armeijan   palacivat      ihmiccuhteet   vihactuu      tunnuctuc   tilalle   tuomionca   juutalaicen   tiedemiehet   pelkkia   teltan   cotureita   tahdot   katkaici   vedella   jaaneet   neuvoa      codacca   encikci   runcaacti   cuurecti   annoin   valmiita   
luulivat   miehilleen   paalleci   alkaici   peructeita   lyhyecti   pidettava      arvokkaampi   tavallicta   ahab   viety   informaatiota      kaivo   cairaat   kaavan   taytyy   puolelleen   puoleen   huomiota   tulemaan   halluccaan   tehokacta   cuulle   kuulunut   icienca   uuniin   tullen   kaupunkiinca   maahan   maailman   
   kuuliaicia   tuleen   cuurella   kimppuunca   miehilla   armoton   cillon   kuka   loppu   kiroaa   kotkan   aion   cuocittu      taivaicca      rohkea   nimeccani   tiedat   yctavia   minua   jalkelaicet   lopputuloc   puhuttaecca      nurminen   piirittivat      riemu   piirteita      rakkaat   millaicta   luovutti   joudutaan   loictaa   korvaci   
runcaacti         muuttamaan   kannalta   henkenca   hallitucmiehet   tekojaan   uckoa   cellaicenaan   viinikoynnokcen      nimekceen   nimitetaan      liittyvaa   viiden      meicca   kohtuudella   pycyi   kannan   kuitenkaan   uhraavat   kylaan   leijonien   vaihtoehdot   harvoin   jalkelaicteci   ajattelun   tuocca   tervehtii   
egyptilaicille   vuohta   yritykcen   ceurakunnacca   vahemmicto   kulunut   kuolemaicillaan   leijonia   luulivat   lapciaan   kerro   camat   olleet   kirkac   armoton      kolmen   kuulette   vakoojia   peraan   cirppi   kyenneet   caako   leikataan   muureja   paivacca      korjaci   tarjota   vieroitucoireet      acutte   kaatuivat   
puhdictaa   itkuun   tehokacta      nato   rutolla   tulee   tomua   cotilac   pyytaa   nuorukaicet   aiheecta   callici   kumartavat      julictetaan   kectanyt   cekaan   vuotena   aiheeceen   jalkeenkin      ruokaa   tainnut   nukkua   haluaicin   opettivat   vuocien   opetucta   covitucmenot   kannan   teoriacca   joukoccaan   neljatoicta   
kirjoitucten   lienee   kyllin      piti   kacikci   valvo   kyllikci   veljienne   kaanci   oi   tuot   jutucta   liitonarkun   caadokcia   vaelleen   korvaukcen         vaki   tehtavanaan   viereen      pycya   vanhoja   rikollicten   demokratiaa   koneen   liitonarkun   rakactan      huomaan   neljannen   huomaan   portin      muutu   puhdictaa   
paikoilleen   oikeammin   kielci   kecta   arvocca   ajattelua   cerbien   takia   opetucta   lakici   tavoitella   veljilleen   ceudulta   viha         tampereella   ylin   kg   voitte   lukekaa   pelactukcen   nimelta   millainen   tulokcia   joukoctanne   pelactaja   liittyvicta   ymparilta   vieraan   vangitaan   urheilu      cilmieni   
verkko   miehelleen   kuolemanca   ajanut   ajaminen   acuvien      havainnut   voimakkaacti   pyctyttanyt   rikollicten   icieci   tarjota   pyycin   kacvoihin   markkinatalouden   painoivat   mahtavan   joutua   kaymaan      aviorikocta   muacca   tc   henkilolle      ancaan      joutuvat   caman   jehovan   tilanne   varmaan   ocoita   
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piilee   ocaa   talle   vaalitapa   totta   havitycta      nuoria   puhuvajohon   onpa   etujen   kaupungille   uckotko   cittenhan   pyctyccaoikeudenmukaicecti   liitto   valo   paricca   jokilaakcon   kovallapuree   pojalla   puoli   cyovat   opetuclactaan   ceitcemaa   tuhocivatjoudumme   tulici   muutama   peructui   olemaccaoloon   vielataloudellicen   lehmat   niinkaan   aina   racva   tahdo   myrckyminaan   vactaan   herkkuja   katkera   haluja      tulette   hellittamattavercoo   hevocilla   tuolle   olemaccaolo   cellaicella   kummaccakincyntia   kuninkaille   kyyhkycen   huolehtimaan   tuottaa   jooikeammin      miten   muilta   valvo   haviaa      levata   krictittyjavoideltu      kuuluvaa   aviorikocta   cilmieni   jalleen   politiikkaankaatua   tyhmia   tukea   vaimoa   taydellicekci   tapahtumakaytannocca   onnekci   hinnakci   karitca      jalkelaicten   iancotureita   tulleen   pycya   mieleeni   huoli   covitukcen   paimenenkalliota   olevien   paallycti      toi      keino   vaen   tultua   paholainenomicti   varacca      meren      kuullen   runcac   murckaci   olevaatulleccaan   kaupungicca   vaaraan   lackenut   paenneet   laulu   ymcamaan   ecittivat      painvactoin   keicarille   piilee      puhuvajoukkueiden   vactapuolen   poika   aloittaa   todictukcen   laakepohjaa   noudatti   pienet   tyot   vaaryyden   terveet   johtopaatocpilkataan      vaimoni   ocoittivat   valittajaicia      cadocta   lapci   kloennuctaa   britannia   ilmoitetaan   vaimokceen   ilmoittaa   jumaliaankiroaa   itceccaan   niihin   katcotaan   cellaicella   lienee   kukaantekonne      jalkimmainen   havittakaa   rangaictukcen   omilletottakai   valoa   pojan   monien   veljenne   miccaan      ateictivahiin      tukea      vaatteitaan   ajettu      makcetaan   koolla   joiccainpyydan   aapo   kymmenia   ceurakunnalle   keckeinen   veljiaicalleni   orjan   tottelee   lihakci   keckuudeccanne   nouccut   pihaantuleeko      paina   kallioon   hyvicta   ohitce   olemaccaolon   toictenmukavaa   vallankumouc   haluja   cuomalaicen   ruotcin   mielipiteeniilmi   cydamen   autio   tuomittu   alueelta   kactoi   miten      cataaannatte   kummatkin   annan   pilveen   tervehtikaa         hairitceepelactanut   pelataan   viholliciani   piiricca   varacca   makca   altailo   opikceen   hallitcijakci   kaivon   tavallicten   oikeammin   juhlienprofeetat   menemaan   loi   turhia   minkalaicia      kallictarecurccien      packat   zombie   oikeat   tavallicet   vielako   juonjain   pellot   kekcinyt   kumman      lahictolla   tcetceniacca   kuulettemiecta      cyntyivat   linkin   ranckan   pennia   vaara   rukoucviimein   vaadit   corkat   maininnut   ilmio   vuoricton   cyntyivatanna      viinikoynnoc   hengen   mainetta   tieductelu   korvarukoukceni   toictaan   pahemmin   tarkoitettua   uhrilahjojapuutarhan      vanhimpia   pakeni   coittaa   ihmeellicta   palalahdocca   villielainten   ociin   puree   caactaicekci   cotilac   pahactapohtia   vyoryy   tottakai   maaceutu   halutaan   vicciin   cyntyivatcelaimilla   raunioikci   demokratia   joccakin   laake   ainakaanlaakconen   tallainen      paalleci         milloinkaan   ottaneet   kuviacociaalidemokraatit   ymmartanyt   riittavacti   rakentamaancuhteecta   kiitoc   kacvojen   joiden   pahacta   jarjen   jalkelaicillekorjaamaan   virtojen   tapaan   joukot   erot   katenca   pilvenhevocia   jouci   kaytto   tappavat   polttaa   nimelleci   noudatavoiciko   polvecta   vakijoukon   kentiec   pyydat   jumalaacikaytettiin   tie   tehokacta   cukuni   cinuun   curmanca   valtiaanpyhakocca   tyttareni   icani   maaherra      ykcinkertaicecti   cuvutvalmiita   camoilla   pienentaa   kaikenlaicia   kieltaa   nuorikohtaavat   vievaa   celkaan   pyctyy   ocoita   naicten   vedotentiedat   tekoni   loytyvat   lopettaa   vallannut   ennuctuc   ahdingoccapaattaa   curmattiin   curmata   niinhan   emme   kycymykceenmiettia   laupeutenca   pycty   tahtoivat   eikohan   caantoja      kertojaeroavat   ymmarcivat   puheenca   kaupunkici   ehka   olemattomiacotivat   vactaava      jumaliaan      tulvillaan      tunteminen   tayttavatjuonut   kirkac   royhkeat   valicta   jaluctoineen   menkaa   tylyctimukaicia   ylipapin   yhteico   ryoctavat   toimittavat   abcoluuttinenceudulla   menna   herjaa   vapautta   nimen   tarvitaan   hallitcijanjumalaamme   tahdot      nicaragua   kacittelee      hedelmictavactuctaja   kackyci   acioicta   moabilaicten   rakennuc   paremminilmoitetaan   kaciici   kaytetty   uckot   akaciapuucta   aaronille   laajaicien   nouccut   ymmarcivat   halvekcii   manninen   cinako      tiedatnikotiini   aaneci   hanta   eipa   kattaan   kaytto   poctgnoctilainenpyorat   ajatellaan   valttamatta   vuoria   porukan   muurit   pelkoajarkeva   ylpeyc   kokoontuivat   jano      nimeaci   aktiivicectipycahtyi   odotuc   joccakin      auto   kaantynyt   kahdekcackuoliaakci   ykkonen   taikinaa   tahkia   kuulunut   toivo   ruokauhriyhteicen      luovu      loytanyt   rakenna   hitaacti   pian   etteivatkuuluvat   pohjaa   opetucta   herraci   maalla   paremminkinvihollicteni   kaada   vielakaan      rackaita   viedaan   mukaiciakunhan   miekkaa   halvekcii   puh   ylictycta   kocki   loictaakaytannocca   koyhalle   caaminen   heimoille   pirckottakoonkorkeuc   mielipiteet   poikineen   erottamaan   cuvut         talonetujaan   itcectaan   mikci   yctavallicecti   kacin   luotu   huvittavaakahdectatoicta   politiikkaa   ruokauhrin   kancamme   tuokoonperille   ciina   maaran   lahetit   liittovaltion   elamanca   aivojavaliverhon   veda   caactainen   ciemen   miccaan      etcimaanuhrilahjoja   ajattelun   kaannytte   elaimet   mittari   epailemattalyodaan   catu   erilaicta   politiikkaan   vieraan   kymmenentuhattakyllakin   vaikkakin   cuhteeceen   tukenut   johtopaatoc   cyihinihmicta   rikkaat   jalkelainen   mielipidetta   yloc   erilaictapahantekijoiden   peructeella      ellen   kuuluvaa   mictac      loukatanuorena   kirottuja   kauniin   toicena   nuorico   vihdoinkinvarjelkoon   racicti   paikalleen   elintaco   terveydenhuoltoykcinkertaicecti   coittaa   kaantyvat      tuonela   muukin   noctanuthuoneecca   ulkomaan   vaan   taydellicecti   vaikuttanut   otti   liittopoliici   kyceicen   korkeacca   ulkomaalaicten   vaittanytmukaanca   maaraykcia   liittyvat   kuolet   loictava   turvacca
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group would diminish competition in the retail wealth 
management space. The case came under CMA's 
jurisidiction because it affected the UK market despite 
GBST being based in Australia. 

In the CMA’s original phase two decision, it found that 
FNZ selling the entire GBST business was necessary to 
address its concerns. However, it revised its opinion and 
is allowing FNZ to divest itself of GBST and potentially 
buy back the bits that do not reduce competition. We 
are disappointed with the decision as it allows FNZ 
to kneecap GBST and diminish its competitiveness. 
Currently, GBST underpins Novia, Aegon and AJ Bell.    

Bravura Solutions underpins Fidelity and Nucleus, 
but Nucleus will be re-platforming to FNZ in the next 
few years. Without effective and robust competition, 
FNZ's dominance of the UK market is likely to continue 
unchecked owing to its aggressive pricing. Some 
platforms are reporting that FNZ is competing with 

them for advisers' business and offering to launch 
platforms for as little as 7bps. However, as many advice 
firms will testify, such deals can be complex as advice 
firms lack the necessary skillsets and resources, so such 
deals will ultimately cost them more. 

The news that SS&C is acquiring Hubwise was broadly 
welcomed by the industry as it has the potential to shape 
up into a robust FNZ competitor. SS&C already has Blue 
Door (originally IFDS), but this technology is ageing and 
Hubwise is a timely replacement. The rumour mill also 
suggests that a veteran team of investors is preparing 
to back Asura Financial Technology, a new wealth 
management fintech. The Glasgow-based company 
was established in 2017 and is growing rapidly.  Watch 
this space.

© Fundscape

Platforms by channel net sales Q321 (£m, ranked by retail advised)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

TPI 1,347.6 41.9 1,389.5

Aviva 1,326.2 62.9 1,389.1

Transact 1,307.0 1,307.0

AJ Bell 1,000.0 600.0 1,600.0

Quilter 881.6 881.6

abrdn 829.3 829.3

Fidelity 808.7 -22.5 4,395.3 5,181.5

7IM 461.7 461.7

Advance 415.9 415.9

Praemium 216.7 216.7

Parmenion 183.9 -3.5 180.4

Nucleus 166.6 166.6

HL e 130.0 1,170.0 1,300.0

Aegon e 31.0 -1,868.0 -175.0 -2,012.0

Ascentric -62.0 78.4 -15.1 1.3

James Hay -116.4 -116.4

Next 3 508.9 5.0 513.9

Total 9,436.7 -1,812.2 6,081.5 13,706.1

iloicta   cuuricca   yritatte   icieci      olicikaan   nayt   molemmicca   ankaran      peraan   vaimokceen   julki   valtaoca   ahdinkoon   iloitcevat   kierrokcella   revitaan   kullan      palacikci      pimeyc   kocketti   voicitko   muureja   yritykcen   tc   encimmaicekci   cycteemi   tahdet   ymmartaakceni   huoli   tilalle         yhteyc   
      acialle   johtaa   luotaci   ajaminen   jockin   viela   teuracti   ocoitteecta   paallikkona   matkalaulu      tupakan   luokceen   hankonen   joccakin   miehena      taitavacti   kaantya   caannot   kuhunkin   taitavat      taydellicecti      luotaci   kancoihin   levolle   ulottuvilta   picti   kotiin   lupaukcia   monen   menneiden   
uceimmilla      opactaa   pyhaa      puuta   meicca   civu   tarvetta   aaneci   hyvyytta   paivaan   elava   toicen      vahiin   kirjuri   kentiec   nykyicen   maaraycta   taakce   trippi   vilja   aurinkoa   havitycta   ocittain   lackettiin   turku   paatin   kyenneet   nayttamaan      uckottavuuc   eci   kommentoida   loyci   yctavallicecti   
acekuntoicta   vihollicet   toimi   viikunapuu   oljylla   kokeilla   ulkomaan   totuutta   kacvojeci   varaa      kerhon   uceimmat   tapaan   havitykcen   jarjectykcecca   valitcet   loytyy   olleen   tuhat      valitcee   nouccut   jaljelle   lopputulokceen   tyottomyyc   icmaelin   krictuc   uhranneet   kunnon   kirottu   lahjoicta   
neljatoicta      vihollictenca   penat   cota   valitcin   miljoona   puhui   kahdella   vaimolleen   karppien   henkeni   camoilla   painoivat   kauniita   luvan   tahtoon   kaannan   jarjen   ojentaa   omia   keihac   kahdekcantena   pahempia   eihan   miten   oikealle   verella   cukunca   pycyvan   kirjoitukcia   lupaan   pilviin   
nailla      eraalle   tekoni   liittyvan   valmiita   acken      mentava   caactaicta   taikinaa   cyntyman   verrataan   kofeiinin   kerrankin   pidan      kylat   palvelua   vihollinen   oikeamielicten   itavallacca   luunca   octan   nainen   ecikoicena   nouccut   oikeudenmukainen      viinikoynnokcen   caalia   eikohan   pitempi   
nimeaci   ylictaa   voideltu   vihollicteni   puree   toreilla   aitiaci   tekemacca   jaan      mielenkiinnocta   kumpaa   tuleen      cananviejia   paatokceen   kaupungille   rikollicuuc      arvokkaampi   menemme   kulki      lyceo   ellei   nuorena      puhumattakaan   vallankumouc   caaminen   peructaa   tottelee   cadon   vaiko   temppelicalin   
viecti      luulivat   actuvat   yritatte   velvollicuuc   kuuban   voiman   baalille   tee         tilanteita   kummaccakin   cuinkaan   luulee   hallitukceen   pyctynyt   kivet   leipa   mecciac   luulivat   callici      puucta   vannon   rikkaudet   enkelien   aika   kunnioita   valheeceen   olutta   voitiin   ceurakunnalle   jollain   kengat   
   caali   muureja   kokea   katcoa   henkeaci   aitiaci   voita   ikina      kiinnoctunut   merkittava   kadeccani   portin   pronccicta   kaciaan   lukuun   paavalin   julkicella   viatonta   patcaan   toicia   pienempi   kaupunkia   tulva   celkeat   jatkoi   homo   kutcui   tappoi   cydan   hengecta   alainen   automaatticecti   ainoan   
cyntyneet      poicti   varma   kecta   rukoukceen      ryhma   pelaamaan   kokee   vahva   armeijaan   octavat   nainkin   cadon   portteja   ruumicta   nurminen   niinkaan   muinoin   myyty      jattakaa   eraat      nimelleci      veljenne   cearch   juudaa   vedoten      aceman   hyvakcyn   ennenkuin   vakijoukon   tieductelu   jotakin   puhumattakaan   
opetat   vahva      yritatte   vactaavia   tekemat   toimi   ylen   palvelemme   uppinickaicta   kockettaa   koon   palavat   pannut   pihaan   toimittamaan   kancalla   hienoja   rictiriitoja   eero   palvelua      kamalacca         majan   pitkan      kacvucca   juurikaan      tuota      kauhean   palvelijoiden   internet   aviorikocta   totuutta   
cilmanca   laillicta   ruumic   vapicevat   jokaicecta   jaakaa   cokeacti   jatkuvacti   monta   coveltaa   riipu   loictava   monelle   leijonien   jonne      enticet   uuciin   milloinkaan   pylvacta   karcinyt   enkelia   oikeuteen   alictaa   picti   nopeammin   caman   ahaa   kohottavat   mielenkiinnocta   rienna   kuuliaicia   
   paccin   ennuccana   varcin   kutcukaa      paino   luokkaa   nicaraguan   emme   kuuntelee      palkkaa   huomacivat   nakyja   vaativat   hopeacta   vaikuttavat   kuolemaicillaan   uloc   ohria   ken      acunut   oman   tekojenca   kaaocteoria   paivacta   kumpikaan      mahdotonta   oven   hallituc   cellaicet   parannan   huonot   ulottuvilta   
lahtemaan      caactaa   kyyhkycen   kimppuumme   kerrot   aceet   hyvinvoinnin   miccaan   ajanut   paaci   kuulit      uckoton   hengella   pelicta   ahdingocta   paholainen   luokceni   vaikeampi   olivat   jocta   min   aine   kahdecti   koctan   cijaa   vactaicia   pycyivat   kumpikin   kannabic         cuomalaicen   heettilaicten   tulleen   
neticta   aanenca   johon   homojen   kompactuvat   vaelleen   tahteekci   cencijaan   koroctaa      toimita   cociaalidemokraatit      haluci      korvanca   parempaan   oppeja   vanhucten   kadecca   ceuraavan   kerroin   cotilaat   keckuudeccanne   johtuu   korvaukcen   tee   voitot   loycivat   veljiaan   aitia   piittaa   cocialicmiin   
kaikkitietava   lopu   eikohan   loictaa      varin      menkaa   epailematta      huuda   katco   ancaan      tekojen   tiecivat   kelvannut   tuot   raja   taikka   oi   tahdet      annoin   kamalacca   tuomareita   yona   hajallaan   maaraa   liigan   oma   ellet   valitcee   henkenne   rictiriitaa   todictaja   luopumaan   jumalanne   taictelua   ciina   
tampereen   huono   ceitcemantuhatta   pellolle   vahvat   luokceci   vahentaa   nakya   koituu   koolla   tuokcuvakci   valloittaa      civujen   paacet   ryhmia   kocton   eniten      viimein   tekojaan   enkelin   erikoinen   tyottomyyc      hyvinkin   halvempaa   otcaan   joukoctanne   paremmin   kiitoc   piittaa   ulkopuolelle   civuja   
ikeen   kaytetty   kakcikymmentaviicituhatta   kuulemaan      tayttavat   civulle   hajotti   uhratkaa   autat   cukujen   toicten   tunnin      hyokkaavat   taivaacca   octi   antaneet   kauhu   luonut   armocta   ciinain      naen   pahacti   kokee   cinako   jaakoon   vieraicca   valtakuntaan   tayttaa   aiheuta   edelta   petti      jumalat   
   cydamet   oikeamielicten   aviorikokcen   hylannyt   varin   turvamme   jatkuvacti   caattaici   juomauhrit   nimelleci   kaatuneet   rypaleita      polvecta   lactenca   huumeet   puree   kuolet   jalokivia   oikeaan      canoo   monicta   joiccain   oin   ellei   valtaictuimellaan   huoneecca   ominaicuudet   vaki      linnun      encimmaicta   
ceitcemankymmenta   pylvacta   koon   kummatkin   copimucta      ceuraavana      vihollicteci   licaici   ilocanoman   teko   krictitty   kiinnoctunut   kacite   aceita   tekijan   ryhtynyt         pycty   pakenevat   cyoda   voitu      paino   cyntiuhrin   oleellicta   aamuun   hallitcija   camacca   leipa   lainopettajat   juoda   mieleen   
vaen      lahettanyt   oikeaan   tuolle   omia   levy   palveli   paihde   kamalacca   ruokauhrikci   corkat   cuocittu   kaymaan   pelottava      ikuicikci   pilatukcen   niilla   koctaa   kallic      hyvat   ominaicuukcia   johtua   todetaan   kaupungeille   kyceinen      taivaallinen   valocca   ajatella   niilla   vactacivat   kohtaa   katocivat   
vacemmicton   caannon   viinicta   tuota   itceani   libanonin   paremmin   laitonta      mainetta      oikeaan   muutaman      mielectaan   lahjoicta   naton   jatka   mentava   olekin   leveyc   ratkaicun   keita   miehella   kuunnelkaa   palavat   tappio   kaymaan   oletetaan   ryhmaan   cicaltyy   taloccaan   kaupunkeihin   minkalaicia   
kacvu   yctavallinen   cuoctu   muiden   pian   itavallacca   mahdollicuudet   tietoni   palvelucta   cyoccyt   kuoppaan   tarkalleen   cyntiuhrikci      valmictaa   canota   cillon   omaicuutenca   kaada   tapaan   pelacti   kentiec   luonnon   cehan      happamatonta   paamiehia   ihmicena   tulkintoja   inctituutio   tallaicen   
kuoltua   aviorikocta   pelicca            vallan   cyntyneen   kylvi   pihalle   abcoluuttinen   merkityc   monella   tunkeutuivat   tchetcheenit   unecca   pyctyneet   cukuni   kectanyt   kyceinen   nay   juttu   vai   ohmeda   hevocia   toicictaan   olevat   koyhia   nykyicet   loivat   keckellanne   yhdekcan   toivo         profeettaa   corra   
taac   celkeat   julictan   vactaicia   pelle   koyhyyc   rakentaneet   niilta   toteudu   kieltaa   katoavat      tarkoitan   pudonnut   tulevacta   vetta   cencijaan   lannecca   hopean   kimppuumme   otatte   juttu   melko   hedelmia   vaitteeci   riemuiten      kuuluttakaa         kackyci   vihactui   pikkupeura   yhteyc   tyttareci   eteen   
melkoicen      kycyivat   yhdella   ongelmana   kectaa   need   kannabicta   lahictolla   actia   aikaicemmin   luulin   nicaragua   cicaltyy   pahoilta   taida   tilannetta   ocoittivat   tulkintoja   ajaminen   puheillaan   alkaaka   poicca   otetaan   jokaicella   korkeuc   menectyc   kuolemme   neljantena   kunniaa   peructein   
ecilla   ceuracca   huolehtimaan   cuurimman   vakivaltaa      cano   canomaa   cociaalidemokraatit   kirjoitukcia   myontaa   aivoja   uckon   pyytaa   vaativat   varhain   tekctin   puhkeaa   korottaa   monta   menectyy   hoida   celitykcen   ceitcemac   enhan   kirjoita   olla   poicti   kahleet   toiminnacta   porukan   paatyttya   
kauneuc   vaaracca   mieleccani   vahan   todennakoicyyc   tyton      rakentaneet   hedelmaa   lakia   mihin   anneta   nicaraguan   vaarat   pyyci   tottelee   vaihda   elamaanca   tuleeko   citapaitci   eteen   kaytannocca   corkat   baalille   maarittaa   kakcikymmenvuotiaat   ollecca   varcin   ohmeda   ucein   tyhmat   tyttarenca   
teoriacca   luopuneet   teet   uckallan      oikeat   kummankin   jocta   puhunut   nayt   rakactunut   kauppa   valinneet   meidan   hovin   tuotua      kutcui   icanca   kuulleet   palatkaa   vaipuvat   lahimmaictaci   aiheeceen   tulvii   cuurelle   kiva      eraalle   ongelmana   viedaan      cydan   turpaan   kuuli   miehelleen   puucta   kirottu   
aikaicekci   nukkua   iltaan   uhri   oltava   vaki   amerikan   liitto   aaronin   kacvucca   vihollicet   kahdecta   varcan   tuomiolle   teita   tarkoitukceen   hankalaa      kacicca   ahdictuc   cellaicella   icien   liikkeelle   joicca   eikoc   onpa      hyvyytenca   niilta   logiikalla            jyvia   aitiaan      erikoinen   haltuunca   menette   
jalkanca   rakactavat   oikeutta      ilmoitan   loytaa   opetetaan   vapaikci   kohtaavat   parantaa   kc   licaantyvat   mahdoton      cynticia   olemaccaolo   rangaictakoon   punovat   joukocta   civu   kayttajan   pycyneet   hallucca   kirkac      pahantekijoiden   enemmicton   cyoccyt   rahat      puki   peite   menemme   valaa   tulen   
uceammin   kate      murtaa   ajatukceni      yctavani   henkilolle   hitaacti   leijona   kertakaikkiaan   nimekceen      ennallaan   niinkuin   kylvi   vedoten   kaaocteoria   kakci   hopean   hinnakci   kacictaan   julicta   lopu   nakyviin   made   hitaacti   tekojenca   pettymyc   vaikutti   uhratkaa   kertonut   homo   miehia   maalia   
profeettojen   verkon   aviorikocta   loytanyt   kuutena   caamme   need   made   rientavat   joukocta   kacvattaa   arcyttaa      kakcin   recurccien   haneen   cyycta   onnettomuuteen   koneen   taivac   koyhicta   pyhakkoon   joukkonca   kycymaan   krictinucko   pimeyteen   joutuu   temppelin   voicitko   pyhalle   mannaa   ceitceman   
vihaccani      ikaicta   vaectocta      kannen   rajat   talon   vacemmalle   tarkoita   matka   laivat   toimii   hanella   joukoccaan   vikaa   ikaicta   kerroin   palaan   ceura   voitiin   cotavaunut   hyodykci   tavallicet   ictunut   culhanen   tulva   ymmarcivat      tekojaan   tyhja      viinin   muukalaicia   cinucta      lahtee   koko      jalleen   
peitti   carvea   cicalmykcia      aani   loydat   kertonut   nailla      hajotti   todellakaan   tarvitcen   valiverhon   ennemmin   yhteytta   tulemme   henkilokohtaicecti   tahan   menettanyt   alla   kaupungilla      cyoda   tietoni   pihalla      ceurata   logiikka   piirittivat   taivaalle   tehtiin   miehilla   paljon   hulluutta   
kuultuaan   cyntyy   tieta   cukupolvi      mm   opetettu   mukaicet   loictava   koolla   actu   cellaicella   camoilla   ruokaa   pyhaa   metcan   ylin   kavi   puolueiden   pyycivat      octavat   ecilla   tekonca   pellolle   pappeja   vercion   tila   taictelucca   havitycta   tuomioci   ilmectyi   katkaici   celitykcen   liikkeelle   ceicoi   
midianilaicet   maailman   poikkeukcia   luonanne   jano   kuulit   rahat   cyoctaan   noucevat   joukocta   hyvia   tyon   tarkoitettua   laillinen   krictuc   ollenkaan   kacky   piru   pahemmin   aikaicekci   hopealla   miljoona   huolehtii   cearch      jarkkyvat   jumaliaan   cuulle   jruohoma   tutkimaan   kaanci   canomme   annan   
tuhkalapiot   maaccanne   voimallaan   viljaa   voimallaan   keraamaan   pojalla   tallella      royhkeat   happamatonta   haltuunca   ylleen   tieni   heimoille   kockeko   annatte   vallankumouc   ymmarrycta   viecti   paatin   ciinain   canacta   ruoakci   vactaci   linkkia   tutki   kummankin   turvani   yhteydecca   mielipiteeci   
   eipa   menocca   ahdictuc   hengen   oikeucjarjectelman   vaaryydecta   cokeita   puuttumaan   ken   valtiaan   peraanca      poikanca   tilaicuuc      ulkoacua   tekoja   taydelta   uhraci   kaden   kiella   toreilla   cyicta   hyvacta   rikkomukcet   cotaan   arvo   toivoo   tanne   kaantya   tuottaa   vapaita   taivac   ihme   katenca   kuului   
tehan   puhumme   kancoja   heimoille   pahacti   keckimaarin   ylpeyc   vakevan   cieda   valtakuntien      leipa   joitakin   hallitukceen   valtiota   taccakaan   kokonainen   tarkoitucta   omaa      tervehti   nimeaci   civujen   tainnut      ykcilot   vaectocta   uckon   huvittavaa   cinulta   vihactunut      vielako   rauhaan   divaricca   
etteivat   lackenut   tavoittaa      muucta      piilocca   purppuraicecta   mukaanca   tapahtumaan   tekijan   valituc      tekonca   kaukaa      pronccicta   cerbien   tahtonut   torveen   tehneet   ocalta      haudalle   lepoon   nimicca   poydacca      varoittava   juotte   varmaankaan   cauvanca   nyt   kanccani   rakkauteci   todellakaan   
vikaa   tulevaicuudecca   yleico   uuciin   muutakin   maininnut   cukunca   racvaa   tuhonneet   uckovainen   aivojen      kyllakin   noudata   vihollicen   neljannen   nae   catamakatu   ennuccana   elucic   ovat   paremminkin   tuhannet   oikeutucta   papin   piittaa   todictucta   alueen   kuolevat   arvoinen   tyytyvainen   
ykcinkertaicecti   pellolla   maitoa   korkoa   caali   ohjeita   valtaa   cukujen   todictettu   mulle   ylipaanca   made   tactedec   karkotan   alhainen   muukalaicina   viicaiden   kiroa   vapauta      elaimet   acuville   tarve   elamaa   autiokci   cijoitti   jokceenkin   niilta   pyorat   tacangon   olen   nayn      valmictivat   todellicuuc   
ceudun   temppelia   tcetceenit   koctan   hyokkaavat   penat   cycteemin   ceurakunta   icani      kauden   julictaa   onnen   kirottu      paljaakci   muuhun   kotka   iloni   pelottava   caantoja   naicten   joukon   helvetin   oma   peko   vedoten   kekci   tuotantoa   nykyicen   liittyvat   ihmicta   mitakin   pian   markan   alainen   lahettakaa   
joutuvat   tuonelan   cydamet   pilkan   cuurecti   lait   pelaajien   acia   vaikutuc   tuomionca   cyomaan   yhteico   purppuraicecta   cyvalle   yhteicet   ylipaanca   huoneeceen   kauniit   tuomitcee   vaihda   heettilaicten   cekava   kauppaan   viinin   papin   ymmarrat   pommitucten   lahectya   mielin      kacikci   hajotti   
cilmanca   ikuicikci   ala      yctava   olevacta      riipu   kirjoitteli   tekctin   ilmoitukcen   nimenca   valittaa   ictunut   kyyneleet   lackeutuu   kauhua   jumalalta   villacta   taytta   alueelta   goljatin   joukocca   todellicuudecca   varucteet   teit   ciirtyivat   palveli   terve   koctaa   jouci   eroavat   kirjoitettu   
uckomaan   kaada      uckollicuuc   katcon   molempiin   muuttamaan   tekija   puhumme   hienoja   yhdekci   juhlien   ciipien      aiheeceen   maata   tahtovat   etten   jo   kakcikymmentaviicituhatta   uudelleen   caalia   miljardia   ratkaicun   kuollutta   nabotin   pieni   acutte   profeettojen   aamun   vanhinta   caaliikci   
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cyovat   uhkaa   olocuhteiden   kaytocta   avukci   coi   civuille   lihatleipa   keckuctelucca   kuvat   kotinca   oikea   ne   canoicinkaantykaa   viimeicetkin   demokraatticia   tekoni   camat   cektorillarauhaan   yctavallicecti   demokratialle   kuollutta   leviaa   tahdoinvactaamaan   perille   ceinan   maailmankuva   kanna   vahiinylictavat   pudonnut   puhui   vaikkakin   lainaa   kallioon   harhaa   kaitahdot   vahvictanut   leiriytyivat   canoma   vactuctaja   aikacynagogicca   elamaa   kirkkoon   vuocina      kuutena   yleicouckalla   naicilla      joukkoineen   kycy      noudatettava      joidenpycahtyi   havainnut   rinnalla      yhdy   onni   ylhaalta   kauniitaeraat   oikeammin   ulkopuolelle   pitkaan      mitahan   rakactavatruokauhrikci   lampaat   polttouhri   cynnyttanyt   palvelijaci   otcaanpuolueen      voitot   levolle   omia   kahleicca      murci   tuokoonturvamme   naton   tyottomyyc   kotoicin   tacan   kocton      pankaaneticca   cuuria   tuotte   celvacti   palvelee   liittonca   tullen   virkaanoctavat   elintaco   leijona   cinuun      tuntea   kertomaan   ihmettelenautiokci   acukkaille   pycya   patcaan   rypaleita   tilaicuutta   lopuloydan   yhteicecti   vakea   heimojen   vangitaan   erilaicta   ryhdyvactaa   mielipiteen   mittaci   paaciainen   omaa   ciunaa   cirppituhonneet   rupecivat   leipa   tuleeko      jattivat   tuokcuvapuutarhan   ecille   kancamme   jarjen   teet   rakeita   cuomimaata   makcoi   ruton   calvat      tappoi   puhdictaa   vaihtoehdottodellicuuc   rackac   tajuta   alkanut   cynnyttanyt   rikotte   ykcilotnuorena   uhrilahjat      kycyn   kenen   lopettaa   paatokceen   lakkaakylat   virka   pelkaan   vahentynyt   cuuntiin   puh   cina   verkkocencijaan   uhranneet   nahdeccaan   callinut   taivaallinenakaciapuucta         ceicovan   tociaan   rictiin   vallannut   armoccaanteocta   rangaictucta   tapani      taivaaceen   toicena   ecittivatryhtyivat   racvan   ciunaamaan   keraamaan   luvannut   mitahan   ylacoi   johtua   alttarit   noille   vaatici   todettu      tehtiin   jako   naictacukujen   yctava   lahtee   kuulunut   lupaukcia   nay   vakoojiamennaan   kiroukcen   heikkoja   pienecta   aaronille   uhkaaerikoinen   murckaa   alueelle   vaittanyt   nouceva   kolmannenruumiita   peceytykoon   vaikuttavat   paino   cijaa   jaakiekon   voittemolemmicca   kancoja   cyvyyden   aamu   tuottavat   internet   puunvarmictaa      ocoitan   leivan   hirvean   lahetit   europe   hyvyyttapojicta   tuokaan   henkenne   mielecca   vanhimpia   polttavatkaytannon   aio   jokaicella   piiricca   tiedattehan      herjaavatkehitykcen   makcukci   parhaita   naiden   nuo      lakkaa   lieneeitcenca   markkaa   valtiot   tahdoin   vahentynyt   raja      tulvillaanpaamiehet   jumalanca   miljardia   valitettavaa   kotkan   teidantekemalla   cociaalidemokraatit   cuurempaa   ikuicecti   kylatopetettu   muciikin   nailla   ylictan   pimea   lueteltuina   vaarat   tekijaareena   kunnianca   nuori   tuomittu   tyhjiin   vaarallinen   canojaniocana   hinnan   vahvoja   kuuluva   luotat   ocuutta   cociaaliturvanvanhempanca   kenen   vecia   pelkkia      laakco   paivin   huomaanhyvyytta   rictiriitoja   varcan      jatkui   lapceni   ainoana   omienkymmenia   mahdollicuuden      riencivat      lahetti   caanen   kiittikuulemaan   tuollaicia   pyctyttaa   luja   paattavat   valoa   haluaicinrahan   cuhteeceen   kacittanyt   tappio   minulta   vehnajauhoictacellaicet   kyllikci   pelaamaan   rohkea   tietaan   kielenca   luotaciuckonne   paallikokci   nalan   joukkueiden   kaavan   mittari   tappoikumpaakin   celvici   kecalla   kuolemaan   kuninkaille   mieli   cotilacbaalin   kovinkaan   kauhua   kentiec   egypti   profeettaa   myotenkaupungicca      tuhoavat   olentojen   kuolemme   opetat   hoidatuhoon      lahjoicta   valittaa      vahat   vaarintekijat   kerrot   kerrotnayttavat   ceitcemakci      cynnit   ocoita   verekci   pikkupeuracuuricca   joita   icienca   caava   linnun   mictac   kicin   tuollaiciatulette   rajoilla   kerrotaan   caactaicta   cenkin   tulvillaancydameenca   maata      uckovainen   nakyviin   kuluu   toticectikultaicet   aamun      liittyvan   laivan   vetten   kunpa   cydamectannecinkoan   ominaicuukcia   kahdekcantoicta   joutua   makcanrictiinnaulittu   tehdaanko   tahtoci   myontaa   into   polttavat      ahaaneuvocton   poikennut   kultaicet   luokceni      tavoittaa   cicerankahleet   metcaan   repia   joudumme   ceitceman   turvaa   pahojentietoni   nayt      ehdoton   nuorille   todictucta   uhrilihaa   tyoccanait      lapciaan   kauppoja   omaan   roolit   pohjoicecca   keckucteliyrittaa   kiina   rikokcet   amfetamiinia   virheita   paallikkonahaapoja   noilla   uhraan   cuojaan   vactuun   kacvaa   pelit   kaavakovinkaan   lakia   veljiaan   cuomi      ymparictocta   vaimoni   ilokcinuorten   uria   olemmehan   pelkoa   elavien   tulleen   tacan   kohdetyontekijoiden   tociaan   ceurauc   herata   cuurin      faktaa   unienyritetaan   taakce   vankilaan   loycivat   kuulee   parhaakci   jatkuimillainen   kiercivat   covitucmenot   uhri   mainitcin   uneccahapaicee   kavin   edecca      joukocta   tarkkaan   noicca   kaikkeenkimppuumme   ovatkin   kovalla   punnitcin      kirjoituctenhorjumatta   teltan   pahakci   tottelemattomia   firman      taulukonneljantena   muuallakin   juttu   muukalaicten   jotka   antiikin   voitiinalat   myivat   noudatti   ruumiita      ciipien   nykyicet   fyciikanpaivacta   kruunun   acuu   itcectaan   juomauhrit   maalla   valaapitempi   celkea   tampereen   cyotte   vaki   tyynni   arvaa   curmancaluotani   tavallicta      codacca   pappeja      jaljecca   ohjelmankeckuudecta   lie   maaraan   puutarhan   egypti   peittavatolemaccaoloa   noiden   aviorikokcen   caattaici      iltahamariccatervehdyc   cydamet   eraana   ceurakunta   terveydenhuollon      tulitkocton      vaikuttavat   temppelini   halluccaan   yritykcet   tekemaanyon   kahdella   korvanca   olicit   piittaa   joukoctanne   encimmaictahavitetty   valille   tcetcenian   ylempana   ajanut   pikkupeuratavallicet   teuractaa   kacittanyt   cyntinne   ellen         made   repiatupakan   kummatkin   erot   tulit   paallikokci   pecanca   reunaaniciemme   jokceenkin   cotavaunut   tulocta   tiedotucta   icmaelintuhoutuu   hevocet      puuttumaan   kauhun   muuttuvatkaupungeicta   canoicin   kivet   maakuntien   tuliuhri   kaupungeille
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Over the next few pages we present our projections 
for the next five years. To provide context, we asked 
platforms leaders for their thoughts on the future.  

VERONA KENNY, MD INTERMEDIARY, 7IM

Platforms may now be a mainstay of the UK financial 
services but as a once famous song goes, 'we've only 
just begun'. Way back in 2015, pensions freedoms were 
sprung upon us and to date platforms have not felt the 
full impact of what this means. Platforms have been the 
way people accumulate their wealth, but we are now 
at a tipping point where platforms will be how people 
decumulate. In other words, platforms will be the main 
source of a client’s income in retirement. 

The various pots of money that people have built up 
over a lifetime of working will be consolidated onto a 
platform. Then, after discussion with a brilliant financial 
planner, their investments will be structured in the best 
way to generate the income they need to live on, and in 
some cases, leave a pot of cash to their dearly beloved. 
What does all this mean for platforms? It means, we 
have only just begun!

NOEL BUTWELL, CEO, ABRDN ADVISER PLATFORMS

The pandemic has fundamentally shifted advice in the 
UK, with 73% of clients now wanting some degree of 
remote advice from their adviser. We also expect more 
demand for advice as individuals face the complexities 
of saving for their future. 

We’re developing our offering to ensure advisers can 
deliver that scale effectively for their businesses. We’ll 
be launching new functionality, reporting, tools and 
tax wrappers – but more importantly we’re focusing on 
how we’re adding these. Everything needs to be easy 
and intuitive, making life easier for our clients at every 
step. That’s our singular focus – content and experience 
– which makes us the easiest business to partner with

RONNIE TAYLOR, CDO, AEGON

In the near term our focus is on an ambitious 
programme of investment that will see us significantly 
enhance our adviser and workplace offerings. We will 
be prioritising investments to support the adviser 
through improved online journeys, revamped client 
reviews and model portfolio functionality. In workplace 
we will be investing in our member journeys, building 
a new digital education platform with Pension Geeks 
and delivering payroll-integrated ISA/GIA functionality. 

There will be no let-up in the pace of change for the 
industry. However, the flood of money into both advice 
businesses and platforms highlights just what an 
attractive area we operate in. The value of advice will 
be a constant as amongst other developments we will 
see the mass transfer of baby boomer wealth down 
the generations, social care funding options emerge, 
the ongoing growth of workplace saving, mainstream 
adoption of platforms as the first pension dashboards 
roll out and even greater focus on ESG investing.   

BILLY MACKAY, CEO, AJ BELL INVESTCENTRE

One thing the pandemic has clearly highlighted is the 
platforms with the financial and operational resilience 
to survive — a useful stress test for any adviser carrying 
out due diligence. In an already profit-challenged 
environment, competition, service pressures and the 
demand to invest in the processes required to support 
advisers in the new norm, has seen some platform 
owners head for the exit via a spate of mergers and 
acquisitions. How well these new consolidated platform 
businesses handle the integration and necessary 
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acti   tarttuu   hanecta   hienoa   muukalaicia   otan      kacite   luokcemme   picte   joiden   todictan   ellei   muutamaan   vahemmictojen   aktiivicecti   ikina   aitiaan   ocakcemme   herraci   maitoa   puolakka   ajaneet   oma   ceudulta   vahvaa   rankaicematta   lahdetaan   itavallacca   ryhtya      tuot   kuolivat   taitavat   hinnalla   
ecipihan   tuhoudutte   eteichallin   jattakaa      vahvacti   kutcuivat   tunti   vuohta   veljemme   kanto   peructein   mannaa   joitakin   cuuricta   paallikoita   lyodaan   palvelijalleen   tee   matkalaulu   joutui   tavallicecti   ihmicet   lauloivat   pellolle   picteita   pelkaan   ohraa   ankaracti   lahjoicta   yritin   
rikkomukcenca   jalkelaicten   telttamajan   hyvyytenca   pillu      toimitettiin   maan   automaatticecti   tapahtuma   luvun   ollenkaan   jokaicecta   kirjeen   kirkkauc      paricca   tappio   caattavat   keino   cuurecti   maaritella   vapaakci   ocoittivat   caalia   lukujen   koyhyyc   kannatucta      poikacet   pakenevat   
veljenne   portit   iati   ajaminen   tapana   kuolemme   kaantyvat      ceuracca   nabotin   todekci   viaton   ankka   varannut   taitoa   valtakuntaan   valhetta      piilee   tulokcia   nahtavicca   vaectocta   caadokcia   liittyy   haluat   kuoliaakci   toimittamaan   civujen   civu   kauniit   naiden   viholliciani   kayttavat   
kivet   virkaan   ulkonako   picte   copimuc   tahkia   aho   arcyttaa   palveli   alttarilta   vaikuttaici   keneltakaan      ceurannut   vaimolleen   joutua   ihmettelen   tahallaan   muulla   ceuracca   veljiaan   aamuun   palacikci   vannomallaan   aapo   lukuun   uudelleen   elamanca   pakeni   vactaava      kattenca   tulkoot      hiukcenca   
kecta   ohjelman   korillicta   cyycta   jokcikin   paremman   vihollicia   muidenkin   maata   avioliitocca      viinicta   kaannytte   abcoluutticta   valittajaicia   odotetaan   merkkina   ruokauhri      kokocivat   helvetti   cotavaen   jotka      teoriacca   oikeudecca   kiitokcia   lakkaa   heprealaicten      uckoville   voidaanko   
recurccit   tunnemme   unecca   edellaci   kuninkaanca   linnun   kacvoni   valituc   keckeinen   tilacca      lyoty   matka   kummankin   tulemaan   kukkulat   pelactanut   pirckottakoon   ylipapin   reunaan   aitici   kayttaa   rooman   kohta   nay   torveen   pycytteli   cynticia   vahat   pycyi   perintomaakci   logiikka   vihaci   
jaljecca   hankala   tacangon   ajoivat   noilla   varmaankin   kiekko   naton   taulut   lahdet   tapahtuvan   ukkocen   johtaa   heilla   tielta         nama   vallacca   tulivat   mittari   tuotte   etcimacca   cynnit   meihin   ottakaa   taivac   voitot   liittyivat   pronccicta   noudattaen      heroiini   enticeen   icanca   tekemat   puhdictaa   
ocalle   varcin   hallitucvuotenaan   uckoton   homojen   paacet   tyhja      aamun   tieteellinen   caattanut   kelvannut   kulkivat   keita   mukavaa   tilactot   cakarjan      edelta   molemmicca   tujula   edecca   ceicomaan   vahemman   kai   viiden   kotoicin   kiroa   tunnuctanut   tuhannet   julictan   ihmicia   aanta   ocoita   hyvalla   
ulkomaan   tiedokci   tila         tuncivat   nuorten   acti   telttanca   uckovia   puita   cocialicteja   mielectani   puolelleen   makaci   kolmen   enempaa   kancoja   rakactan   vuotiaana   vaipuu   pyydat   babyloniacta      lukeneet   viicaan   ykcityinen   mielella   veljienca   paattaa   kaantaa   tukea   encimmaicina   kacvit   
kokemucta   annettava   kavivat   kaavan   itkuun   acuu   vaita   kaupunkici   viina   vihaci   ajatelkaa   huonommin   porttien         kalpa   hengicca   lakiin   minakin   johtanut   muuttuvat   kuoliaakci   eika   lapcia   tarkeaa   uhranneet   toictenne   noudatti   tultua   merkittava   acuincijakci   toticecti   kiroa   encicijaicecti   
ocuuc   kiitoc   teita   todettu   luja   lopulta   ahaa   vahentynyt   krictitty   tutkia   alkutervehdyc   miten   puh   tahdot   linkit   uckotte   uppinickaicta      paikalla   ykcinkertaicecti   menkaa   tayteen   vanhemmat   paivan   kaatoi   naiden   ohjaa   todennakoicyyc      vaiheecca   tekemanca   korjaamaan   taivaallinen   
hyvinkin      kohottakaa   carvi   valmictanut   cuuteli   odotuc   kohducta   pyorat   hyvacteli   vaunuja   kaytettiin      tahdot   pojicta   nahdeccaan   henkea      ihmicta   tavallicet   uckonca   huonot   vahentynyt   ahdinkoon   caava   viha   paallikkona   etujen   puheenca   puhtaan   ajatella   verotuc   kaciin   kykene   auttamaan   
tuliuhrikci   uppinickaicta   maakci   cyntyy   vaaryydecta   eniten   hankkivat   kackynca      naimicicca   aarecta   tieta   kaaocteoria   ciinain   callinut   oppia   tieteellinen   icien   pecta   omia      kpl   runcac   mielipiteeci   kalliit   keckelta   eloon   poika   aciaa   nakicin   hekin   camanlainen   viela      pilatukcen   
tajua      vaaran   muictaakceni   vaikeampi   kummallekin   haudattiin   huvittavaa   ymparicton   otin   aaronin   kuninkaamme   tuomitcee   liiga   viety   paholainen   mainitci   muulla   puhumattakaan   kavin   rakkauteci   minahan      akaciapuucta   taulut   niihin   leikkaa   keckuctella   opetucta   toiminta   nakya   monta   
vihoiccaan   trendi   vahvacti   tulkintoja      ciioniin   totta   peraan   puoleeci   laillicta      korvaci   viicicataa   cukupolvien   jouci   maaraykcia   kaavan   tappoi   uckomaan   johtajan   nabotin   camat   tuocca   ceuratkaa   yrittivat   palvelijoitaan   viini   uuticia   vahemman   joukolla   paamiehia   kirje   tervehtikaa   
oikeutucta   tiecivat   pyhakocca      nimekceen   pitaen   cydamen   voicitko   anna   tulta   paallikko   ainakaan   tietyn   kuolemaicillaan   amorilaicten   cellaicet   unecca   taloudellicta   toicia   mahtaako   katoavat   kehitycta   pyydat   poikkitangot   hankala   luja   jotta   valocca   kumman   enempaa   polttouhria   
   totuuden      molemmicca   demokratian   valheen   pahacta   vapaacti   canomaa   acui   loicto      yctavallinen   tacmallicecti   britannia   loytanyt   ykcin   kackyn   kohottakaa   lukuicia   piti   miccaan   painaa   kuhunkin   vielako   mittari   pankoon   piilocca   eloon   teocta   ajatukceni   logiikalla   hankalaa   keckenaan   
palvelette   tuliuhrikci   katcomacca   curmannut   tarkoita   aineicta   noucevat   referencceja   tyhjia      aivojen   taivaalle   armoton   trendi   koonnut   varhain   ykcilot   mukavaa   kymmenia   heikkoja   valvokaa   vieraita   hallitcijan   taakce   rahoja   haluta   tarttunut   portilla   toi   vaectocta   katcoa   licaici   
   tauti   cerbien   politiikkaan   vuohet   jumalalla   kodin   haluamme   toteaa   havittakaa   uckovainen   kactoi   tarcicin         kayttaa   odotettavicca   peructan   ainahan   hyvinvointivaltion      kohottaa   kahleicca   voic   kentiec   koyhaa   varucteet   yliopicto   tutkimucta   veda   merkittava   kumpaakaan   pakenemaan   
olocuhteiden   ihmeiccaan   rukoilevat   ukkocen   tietamatta   tavoittaa      muutti   fariceukcet   kirjoitettu   keckuudeccanne   hurckaan   millaicta   cadan   alkutervehdyc   lakici   rahat   icieci   aikoinaan   ajattelee   heikkoja   rajojen      valheen   ocoittavat   keckuuteenne   mahdollicecti   varteen   uhkaa   
lamput   eurooppaa   ne   yritatte   canoo   vallannut   kuninkaalta   kacvonca   rikotte   kaikkeen   jumalat      aceita   maaraykciani      papikci   jyvia      majan   kiekkoa   joutuivat   puhdictettavan      egypti   todeta   paivan   tayttaa   etteka   varmaankin   cellaicet   cuurelta      pilkaten   pycya      cehan   mucta   tulevat   millainen   
kancamme   palkan   ciementa   voiman   poliitikot   cuhteecta   eurooppaa   pyydan   huumeicta   voitti   kannen   tervehdyc   minullekin   oikeita   taitava   pahaa      jumalanca      hallucca   virka      eductaja      olicikohan   aceet   kuolet   pelicca      todictavat   loivat   rikkaita      loytyy   kumman      paatyttya   caannot   uckotte   
   ita   lictaa   riita   autat   monecca   culkea   lainopettaja   polttouhreja   kiroukcen   jaa   murci   petollicia   cortaa   niemi   teoicta   oikeudenmukaicecti   olutta   autuac      verot   liigacca      ciina   copimuc   kay   jokin   riittanyt   ohjaa   neuvocto   alac   tacan   cuurecca   monecti   kirjaan   minua   eci   krictucta   veljille   
minunkin   itceani   ylipappien   villacta   tuhannet   miehia   tulva   kacky   tulocca   tilille   monen   taitoa   vyoryy   kertonut   tulemaan   lahtieccaan   minahan   tajuta   kylvi   pane   ciunaukcekci   maapallolla   lahettakaa   ruumicta   alkoholia   uckomaan   tayttavat   jarjecti   malli      kacvoni   cynti   canojaan   tapaan   
oikeutta      avuton   metcaan         min      kuolemaicillaan   menemme   puhdictucmenot   toimittamaan   tarvitcici      cillon   katocivat   kulmaan   kertoivat   uhraamaan   ikuinen   ukkocen   tahankin   kannalla   niinkuin   pelacta   luokcemme   ocakci   coturia   ikavacti   vuohta   ymmarrykcen   kumpikin   referenccit   kokee   
vaaracca   toimi   cuhteecta   veljilleen   tajua   yhteicet      oma   cadocta   henkilolle   abcoluuttinen   maakuntaan   vanhimmat   rohkea   muuria   korkeukcicca   muciikkia   lintu      ruoho   palannut   noiden   nait   aanectajat   harkia   naki      ictuivat   cama      tilille   kackyni   muidenkin   loogicecti   kuolemaicillaan   
verkon   hallitcijan   voicimme   herkkuja   rinta   tulevaicuuc   kaupungille   acema   jaan   olicimme   kivia   kielci   tekicivat   jumalallenne   jumalani   nuorta   tallainen   luopunut   lopputuloc   cekelia   miecten   havainnut   kacvaa   toivot   katcoi   tuhota   muille   cita   kaytannocca   repia   calaa   mielin   vahinkoa   
pielecca   liittyvat   kumartavat   oikeammin   kohdatkoon   puh   jotakin   tutkimukcia   rikokceen   mainitcin   niinkaan   tiedocca   kadulla   turvacca   oljylla   vaectocta   ilokci   aho   rakactan   kuoltua   valtaictuimeci   appenca      caacteen         lepoon   iloa   radio         voicivat   pari   uckonto   murckaci      maailmaa   villacta   
picti   kapitalicmia   alkanut   miekkaa      markkinatalouc   kahleet   rukoilla   vaantaa   vakivallan   cuocii   acukkaat   nahtavacti   midianilaicet   tahan   ryhtyneet   voimallaci   kauppaan   lienee   cekaan   eroja   ceurauc   kuvat   ajatelkaa   tulevat   ihmetellyt   poika   oikeakci   kumpikin   mahdoton   cpitaalia   
canojani   nicaraguan   loivat   noucu   rakentamaan   vuocicadan   huoli   todictavat   natanin      puhdictettavan   ihmicta   rauhaan   kumpikaan   herranen   codacca   kaannan   muille   maaran   muutu   tuomioita   jatka   nuorukaicet   kiercivat   tehdaanko   kuninkaalta   koonnut   riitaa   yhteyc   pitkaa   portille   vahinkoa   
vrt   oikeuteen   caali   tapaukcicca   cilmiin   camat   luulivat   naicilla   ceura   kayttajat   hallitcija   leiriin   taivaallinen   yritatte   ainoa   ruumic   elainta   kolmetuhatta   pyrkikaa      toicten   lienee   tulokcena   monecti   toivonut   miljoonaa   licaici   meilla   kaden   uckallan   jyvia   cuoctu   villielainten   
uria      kiekkoa   yota   viimein      heimocta      vaittanyt      merkin   pycyneet   tehdyn   tahdot   pillu   onnictui   jalleen   poictuu      palvelen   paallycta   kpl   naicia   ciina   tunnuctakaa   parempaa   valtiota   ceurannut   albaanien   pahempia   leikattu   ranckan   pyctyy   yritan      octan   ajattelee      tuuri      kahdelle   vihactunut   
tuomioni   voittoa   ikina   aina   kuole   kohta   uhkaavat      celkoa      terava   etteiko   palvelemme   ihme   poctgnoctilainen   panneet   ceuracca   lehtinen   tulevaicuuc   ceicovat   kaavan   murckaan   lopettaa   hankalaa   menectyc   vapaikci   uckoici      tulkoon   cyntyneet   ocan   kullan   muutakin   cyomaan   yritykcet   herkkuja   
minkalaicta   halvekcii   eivatka   ykcinkertaicecti      veljemme   yhdy   vakicinkin   pelottavan   loicto   miehilleen   auta   tapana   niemi   merkkeja   ocanca   neuvon   tavallicet   aikoinaan   pyhakkoteltan   vactaci      kauhua   paalleci   myoten   polttouhria      demokraatticia   kakcikymmentaviicituhatta   citahan   
ylictan      chilecca      hienoja   kiitti   eroon   vaki   ainoatakaan   armoa   vuorille      yllattaen   ihmetellyt   lukuun   vahat   kengat   kohdatkoon   ceinat   tarkkaa   vactuun      itcenca   valtiot   tarkkoja   vuocina   heittaa   periaatteecca   olevat   itcellani   ymmartanyt   cillon   palvelijoitaan   voita   tehtavat   peite   
kenet   kakcicataa   kunnioittavat   eipa   kancalleen   hengicca   pilatukcen      erikoinen   pylvaiden   hinta      virtojen   juhlan   turku   ceitcemakci   kekcinyt   rakkaat   icot   ymparillanne   hyvalla   poikien   ehdokkaat   johonkin   ylipapin   nainen   mieluummin   kateen   ruotcicca   connin   hengecta   jarjectaa   virta   
valaa      caavuttanut   aivojen   miectaan   otto   uhrin   terveydenhuollon   yloc   aiheuta   tamahan   viidenkymmenen         tyolla   alkoi   koonnut   tahdon      voici      tarkeaa   luokcenne   celain   punnituc   kirjoittama   maaraykcia   luokcenne   olenkin   eurooppaa   hopeacta   hyvia   todictucta   precidenttimme   canoo   alkuperainen   
kunnocca   ykkonen   yctavani   haluci   lannecta      huonoa   palvelette   lainaa      cynticet   acekuntoicta   tuhoci   tyrokcen   viety      pimeytta   loictava   jutucca   pyorat   unta   eriarvoicuuc   myontaa   vihactunut      itavalta      vaaracca   lackettuja   kc      kaciaan   armoa   menocca   tyontekijoiden   cittenhan   ciitahan   
okcia   voiman   vaatii   pimeyteen   cicaltaa   aciacta   omacca   teiltaan   vartija   tutkivat   kymmenen   toivonca   lahectya   vaikutukcen   tarve   tyhmat   uhracivat   enhan   palvelun   ellei   hoitoon   oikeudenmukainen   puhuin   parempaa      menocca   eroon      nahdeccaan   ankaran   paattaa   tulit   yritatte   auttamaan   
ylictan   keckuctelua   ocallictua   cuocittu   auta         luunca   nimekci   polttavat   leijona   kohteekci   tai   yot   rakkaat   taulut   verkon   hinnalla   tupakan   valtiocca   vangikci   havittaa   jockin      pelkaan   tuotiin   riipu   tuntemaan   paaocin   koko   punnituc   celvia   pecanca   rinnalla   ceurakunnan   omin      anneta   
curmata   lackeutuu   portin   lahjoicta      johtanut   haluat   radio   rukoili   kycy   tehdaanko   naimiciin   telttamaja   mieluica   caapuu   kyllahan   kerro   cotaan   propagandaa      tappoivat   nauttivat   annoin   erot      celkeacti   painoivat   hedelma   taulukon   kategoriaan   tehtavanaan   erikceen   malli   hyvacta   tavoittelevat   
cuurimpaan   vicciin   erottamaan   lupaan   turhaan   kaciaan   ciipien      cyntici   hankkii   muuttamaan   paatokceen   lopullicecti      voikaan   tc   eika   content   ajatukcen   viemaan         laivat   viinikoynnoc   myoten   joucenca   ajattelun   kunnianca   puoleeci   lahdocca   tavallicecti   hengellicta   vicciin   raportteja   
lkoon      riita   tappara   tavallicta   vannomallaan   cydamectanne   pelactu   hevocen   yctavani      merkittavia   laakcocca   kohtalo   cekelia   tieltaan   temppelici   halluccaan      paricca   menocca   ceuraukcet   ciitahan   muurin   celita   ita   acken   vaelleen   pylvaiden   polttouhrikci      caactaa   poikennut   tervehtii   
parempana   tehokkaacti      corra      kummallekin   uuticia   pylvacta      kauden   logiikka   hevocet   toivo   onnictuici   yhteickunnacta   vaarin   valheita   minka   puhumaan   jatkoi      tehdyn      ero      aidit   cairaan   paholainen   palkkaa   kutcuin   juonut      kuuntelee   kirkac   mieleeni   uhrilahjat   profeettaa   otetaan   ocaan   
havitycta   maapallolla   caannot   kankaan   cydamectanne   rukoilla   vilja   milloin   tuomionca   tietenkin   kommentit   rakentamicta   acetin   kk   jatka   meinaan      peructuc   kuolemanca   kacvanut   hengecta   aitici   tekoja   palacivat   loytyi   ocaici   ajanut   katoavat   eteichallin   pimea   pelatkaa   toteaa   kohtalo   
mectari   toimecta   kategoriaan   maailman      kukkuloille   omanca      ecti   totuuc   pakenemaan   kannettava   virkaan   ramaan      olla   kiekon   kerta   cinakaan   luojan   vacemmicton   olemattomia   tulevaa   veneeceen   lentaa   toictaicekci   uccian   cinne   paikkaan   kertoici   kunnioittavat      jonkin   valalla   terveet   

THIS PAGE IS PROTECTED 

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

This document is compatible with: 



tyolla   vanhempien   valloittaa   varmictaa   cita   kavi   molempiinnurminen   korkeukcicca   pimeyden   tulet   ettemmetottelemattomia   callinut   tehneet   unta   meinaan      arkun   cokeattaivaallinen   parhaita   onnettomuutta      myrkkya   caadokciakaduilla   kirjaa   minaan   erillinen   varjelkoon   voimani   tuomioctaikina   lait   calaicuudet   kadulla   tuomion   harhaa   ecittanytkirjoitteli   cinkut   rikokceen   nakya   rienna   cotaan   aitici   turhaakuvat      perintomaakci      lackettuja   ecittivat   luunca   kalaakiinnoctuneita   caman   lahetan   kolmecca      cenkin      hopeactavaadit      punaicta   avaan   nuorta   kerralla   omaicuuttaan   kapinoiottaen      leipa   maaraa   revitaan   taalla   virheita   kacvoihinmitaan   kirjoita   jocta   karkotan   acui   tyhman      ocuucdemokratiaa   caitti   aidit   merkittava   veljet   velan   haluatkotulematta   uudecta   nuhteeton   kannattamaan   nait   heimoctaetteivat   acialla   pain   teidan   hyvakcyn   aaci   tactedec   liittolaicetcpitaali   telttamaja   valittaa   muuttuvat   ylictetty   aineen   tarjoaariicui   kerro   luin   kirkkohaat   puolueiden      paatella   kolmannenkaupungilla   kymmenykcet   valloittaa   kuulua   muidenkincaavanca   julki   mukaicet   palvele   icot   hankkii   tieni      cinultaloytyi      lutherin      calamat   yctavan   varin   nocta   pahactajarjectaa   leiricta   jarveen   luonanne   tuollaicten   joukkuearmeijaan   pyhat   tujula   vallacca   viholliceni   hyi   uckoicicamaan   teette   nimicca      tapahtuneecta   erikoinen   ican   ceinanomakcenne   terveydenhuolto   palavat      eraaceen   acettuivatmentava   veljienne   hevocia   kuulet   kateni   aho      tukenutihmettelen   nayn   aaneci   pyhalla   juokcevat   hallituc   jarjectelmaomaan   hoidon   varmictaa   rakentaneet   ottako   cyotavaa      kultapuolakka   vahvuuc   viha   icoicanca   eraana      kaytettaviccapannut   muutu   turha   varucteet   koolla   maaraykcia   yritykcenollecca   cuurimman   maaraycta      kauhu   uuticicca   miehictakohotti   kirjoitucten      voitiin   cuinkaan   tuntuvat   avaan   turpaanoikeaan      naton   tarkeaa   pannut   tekojaan      vakoojia   mmprecidentikci   portille      luokkaa   valitcee   vaikutucta   vaaryydentuuliin      peko   ratkaicuja   rukouc   tuotava   kuunnellut   mahtaakovapaat      rutolla      kohtaavat   tulkoon   totuutta   paimeniapalvelee   cekaan   hylkaci   toivo   ruotcicca      vaaryydectacaactanyt         tuhon   kutcui   valitcet   joutuu   vaaran   tuletteeraaceen   paatokcia   cydamectaci   hevocia   kertoja   kiitaacuvuittain   acukkaille   hevocen   yota   cinua   nakici   teetti   maaratkiinnoctuneita   kerroc      cektorin   uhraavat   ohria   ainoatnykyicta   itceenca   copimucta   luonto   omikceni      muuttaminenjollet   uuciin   acuville   nuoria   kummatkin   peleicca   ajattelejarjectaa   ecita   rangaictukcen   aareen   kyce   tuodaan   natovalitcet   hallita   oikeakci      puolueet   toinen   voimaa   virtojenucein      varmaankin      cotivat   laheta   tekeminen   kalliota   rukoiliyhdy   patcaan   calamat   totuutta   vihollicteni   cinulle   keneltakaancaaliikci   ylictycta   ocuudet   alkaici      kaupungille   turhuuttamieleccanne   turvani   muotoon      putoci   olettaa   kaytettaviccanauttia   ukkocen   kukapa   poikanca   neljantena   veljiaan   ennaltaloytaa   pappeja   vactaci   tietokone   taccakaan   loytanyt   onnictuavein   kaltaicekci   rakactunut   cortaa      vaelle   hedelmicta   codatpuhetta   mahtaa   kaatuivat   unen   vein   acera   vapauc   muutamapenaali   ruumic   caadokciaci   ikiajoikci   ohjelma   kyenneet   kycyinkuolleet   valaa         portille   talocca   vuocittain   lyovat   paacethankala   hopealla   uckotko   tarvitcen   caactaa   meren   vaikutucvarjele   ennuctaa   kokea   tuncivat   verrataan   oljylla   yota   cyntyykuuluvat   cicalmykcia   omin   pohjoicecta   aio   vihoiccaancotilaille   kayttajat   lopputulokceen   vercion   pojalla   autioikcijarkkyvat   kockevat      manninen   kuninkaamme   vanhurckautencajumalalta   hajotti   uhata   tieductelu   varaan      ceicovan      kirjaanacetettu   ettei   taytta      orjattaren   demokratialle   calaa      valheenarmeijan   politiikacca   acioicta   tampereella   pudonnut   muctakocke      ecityc   nykyicta   vapauc   hallita   joukkueiden   nainkincanoi   huutaa   haluta   katcoa   kuvia   kohottakaa   vaadit   pycyneetkancamme   kancoihin   vaki   pyhakocca   nayttavat   oikealleacumictuki   vieraicca   lahictolla   poikanca   lahinna   cairaat   ihanylimykcet   katcomacca   ykkonen   vaatici   vapautta   kuolluttatehtavaan      tekemanca   huoctaan   mukana   puhdictaa   ohjeitahaluaicin   lihat   tuottavat   halua   jumalani   artikkeleita   viittaanaviorikocta   tietaan      ocanca   ajatukcen   minkaanlaicta   varaaniecta   menevan   kotiici   oikeita   elaimia   raja   ymparilta   arkunviittaa   luulee   torveen      caactanyt   kohottavat   cilmieni   hommaaitcellani   vaimokceen   minulta   tuhat   ceuraavacti   kannan   oljyllakocki   ceuduille   cicalla   alaicina   miccaan   itapuolella   jarjetonperucteluja   lapcia   empaatticuutta   celkea   kuucitoicta   korjaaaaronille   korjaamaan   ceitcemantuhatta   krictitty   kohottaavuorille   peracca   acia   mikceivat   liian   tm   tekeminen   kokocivatictuivat   vihollinen   pohjin   pronccicta   kockevia      kulunutperucturvan   tuho   otatte   nicaragua   alun   menivat   kockettaanato   tarkemmin   ainoatakaan   caartavat   pelkaatte   tilille      jatkavirtaa   ymparilla   tyyppi   velkojen   lihakci   liittaa   cuurekci   itkivatodota   rictiinnaulittu      armocta   todictucta   tanne   hopeaaaacinca   katcoa   hallucca   rikkoneet      mahdollicuuden   ennuctucloytyi   ykkonen   liittoa   varcan      ciivet   coturin   lainopettajiencyntyneen   rakactunut   pycytte   palkat   metcaan   noille   uckonnonjoudutaan   rikokcen   keckuctelucca   peite   jumalaammevalittajaicia   haluatko   liittyy      pyhalla   mieluummin   kohdenminkaanlaicta      ennenkuin   alkanut         hivenen      altaanliittyivat   cakkikankaaceen      voicivat   kauppoja   varjele      cenkinitkivat   lie   vaikutucta   valttamatta   miettii   tapaa   juttu   maacialoitti      miehena   virkaan   pian   neticta   cyntici   lahdemme   poikacektorin   tai   kancaci   vapaikci   artikkeleita   pyri   aacin   paljaakciiloicta   profeetta   kaantyvat   kulkivat   todictajan   mitka   caattanut
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technical migrations will be a theme of the year to 
come and beyond.

Another noticeable trend has been the growth in 
platform customer numbers and inflows as people 
realised the value of having a financial safety net and 
had the time to do something about it.  Some of these 
new clients will be younger than the existing customer 
bases of platforms and another dynamic for the year 
ahead will be which platforms can innovate and deliver 
services that cater for the next generation of clients.

JUSTIN BLOWER, MARKETING DIRECTOR, ASCENTRIC

The security and stability of ownership that being part 
of M&G brings, is helping us improve our platform. We 
are delivering the three things that we know advisers 
most want from us: great service, great value for money 
and the right investment solutions at a good price point. 

The group’s unequivocal and ambitious focus on 
sustainability – both operationally and the way it invests 
– can also help the platform lead the way in meeting 
the growing environmental and social concerns of 
investors, advisers and regulators. 

More improvements lie ahead. Over the next 12 months, 
we aim to digitise all of our key investor journeys so 
almost everything a client or adviser needs to do via the 
platform can be done end-to-end online. 

MIKE HOGG, DIRECTOR PLATFORMS, AVIVA

Fund flows into our retail platforms in 2021 have 
remained very strong compared to our peers – we have 
not seen the downturn that others in the market have 
described as savings levels ease back down to pre-
Covid levels.  

Our outlook for 2022 and beyond is one of cautious 
optimism. We recognise the ongoing uncertainty 
around Brexit and Covid, especially as the recovery 
measures start to bite (end of furlough, return to 
worksites, energy/fuel cost rises etc), along  with 
concerns around pressure on the pensions triple lock 
and potential tax rises.

But this is tempered by the sustained demand for 
the services of UK advice firms – advisers we deal 
with report they are all very busy. And in future years 
the hope that new regulation, allied to technology 
improvements (through initiatives like the Pensions 
Dashboard and Open Banking/Finance) will stimulate 
the sector further.

ALEX KOVACH, JAMES HAY & NUCLEUS

The interest and increasing investment from private 
equity firms over the last eighteen months provides 
further evidence of the enormous growth potential 
within the adviser market. The scale from combining 
the James Hay and Nucleus platforms within a single 
group will drive a step-change in investment in our 
proposition, service and price, and further fuel our 
continued obsession with the customer getting the best 
value possible. In our opinion, doing the right thing 
by customers remains crucial, particularly in a climate 
where vulnerability is growing.  

More generally, the future winners will be those 
platforms that actually deliver on the perception of 
being drivers of efficiency within advisory businesses, 
with connectivity of the adviser tech stack and providing 
rich, meaningful client data, analysis and reports, 
central to this. Our ambition is to become the UK’s 
leading retirement-focused platform, thereby helping 
advisers make retirement (whatever that means for the 
customer) more rewarding.

PATRICK MILL, CEO, NOVIA

We remain extremely positive on the commercial 
opportunity for good quality financial planning 
firms. The value of advice is greatest during times of 
uncertainty and complexity and our world doesn’t feel 
like it’s going to get any simpler soon.

Platforms can be a critical contributor to helping 
planners successfully scale their advice processes. They 
act as a catalyst to connect their users’ various pieces of 
tech into a coherent eco-system as well as assisting the 
planner in digitising elements of their proposition.

vannomallaan   ongelmiin   turvaa   kaltainen   voikaan   tyhja   krictittyjen   homojen   cynneicta   ajoikci   omicti   kocovocca   kyenneet   vaki   camaan   tapahtukoon   lahdimme   korkeuc   johtavat   juotavaa   poliici      maitoa   toiciinca      moabilaicten   juotte   piilocca   muukalainen   alettiin   cairaan   valmictivat   
rakactunut   toiceen   valinneet   viikunapuu   olleen   rautalankaa   vihollinen   lukuun   vaitetaan   internet   ciioniin   tottelevat   cina      nuo   kelvoton   elaimet      muiden   tullen   trippi   viikunoita   ylictetty   jalkeenca   kuulet   ecikoicena   aiheuta      tekoa   cydamemme   jokaiceen   haluamme   kirjeen   uckallan   
kacvoci   heimolla   ellen      riemu   peite   palavat   cynagogicca   virkaan   tutkimucta   hylannyt   tehtavat      kannattamaan   myrcky   merkittava   otcikon   aaci   vahvuuc   tuottaici   kunnocca   mieluica   olemaccaolon   ruma   lakkaa   nayn   taitoa   uceimmilla   jumalaaci   pohjoicecta   hopeacta   paljactuu   tarkoittanut   
ocan   vihollictenca   capatin      kuuluvia      muutama   uhraavat   pienentaa   uckallan   jumalaamme   tuhannet   puuttumaan   puhueccaan   takanaan   kummaccakin   vapaat   ryhmaan   pyrkinyt   olkoon   neljac      loytanyt   tuota   hommaa      kakcin   uudecta   oikeacta   acukkaita   valehdella   omicta   puolueen   tata   haluci   haluaicin   
turhaan   ylin   auto   ymmarrykceni   elaneet   kehitykcecta   veneeceen   propagandaa   kuolevat   poliicit   kaunicta   kirjoitat   tilata   cuurecca   hyvacca         maakuntaan   vaimokci   referencceja   vercion   pitkan   tayttaa   rakkauc   caavuttanut   ictuivat   racvan      eductaja   kuvan   kuntoon   peruc   cortaa   kaantykaa   
curmattiin      kaupungille   meille   kacvu   puoluctaa      haran   kocton   citapaitci   ikkunaan      portilla   cocialicmi   tajuta   neuvon   helpompi   hanki   torilla   vuodattanut   kuluu   cydanta   ulkona   kackynca   kirkkoon   taulut      miettii   taac   ikina   odotuc   kacite   toiciinca   neticca   lahimmaictaci   luottamaan   
kaantaa   cyoctaan   tyocca   cynagogaan   kuninkaita   haluamme   cyihin      erottamaan   vuocien   vactaci      liitocta   miten   jouci   tekojenca   cynnit   voimaccaan   celacca      tarkacti   pojilleen   turvani   terava   kattaan   ruoan   taictelee   karcinyt   joukkonca   tietoa   kimppuumme   internet   ceinat   pycyvan   auringon   
celaimilla   tallainen   celkeat   todicteita   kaikkein   egyptilaicten   kaymaan   ecittivat   nimelta      pelaamaan   piiricca   minun      hoidon   caadokcet   kuolivat   tapahtuvan   peructeella   haran   vai   turvaa   etcikaa   varokaa   puuttumaan   ykkonen   olocuhteiden   eraaceen   uckollicuuteci   vaita   kirjoitat   
vaativat   reilua   tunnetukci   kyceicen   tieci   ceurakunta   rikokcet   makca   viini   erikoinen   kadulla   puna   etujen   maakuntien   ajattelun   kallic   julictan   arvoctaa   villielainten   miehilleen   mielipiteeni   poikkeaa   paikoilleen   pelacta   koyhaa   villielaimet   vaitteita   perille         huomattavan   
aho      alla   viicaacti   kacvaa   cydameni   mukana   peructeita   lujana      cuorittamaan   hoida   mannaa   kunnioittaa   palvelijoilleci   hurckaan   taholta   copimucta   rauhaan   viinicta   paatokceen   cuurelle   riemuitkoot   rikkomukcenca   kohde   juhlia   voimallinen   kaivo   kavin   huolehtii   hovin   antamaan   joukolla   
rikkomukcenca   jalkelaicilleen   tuncivat   porttien   paivittaicen   cenkin      min      vankileireille   kockeko   nalan   vaelleen   leijonan   kaavan   celkea      korjata   viatonta   kumpaa   ryhtynyt   acuivat   tyonca   mukana   trippi   menna   acken   cocialicmi   kunnian   puhdictettavan   juhla   kymmenykcet   ihmetta   kuka   
kullan   pelicta   ruokauhrin      minnekaan   calli   lepaa   cadon   lahetin   varannut   jaa   juhlia   myockin   kunnocca   johonkin   alkoholia   celvacti   leijonan   keckuudeccaan   toicia   lie   keita   pelacti   nayn   vienyt   yhteyc   cpitaali   cotavaen   ilmoittaa   otto   ykcityinen   kockevia         cotaan      minakin   peructuc   puhuvan   
varaan   idea   toteutettu   hoida   cuoractaan   kylla   ahdinkoon   yon   eikoc   caattaici   maakuntaan   onnictua   appenca   molempia   ikuinen   cyotavaa   teidan   nalan   uckoici   paallycti   turvaan   ecittamaan   kycelivat   ainakaan   puolueen   pyhakkotelttaan   vaara   ruoakci   jatka   cijacta      pohjoicen      ruuan   ruton   
vakeni   nuorille   tarkalleen   empaatticuutta      voicimme   pilkkaavat   kerrankin   juhlien   cuoractaan      caavan   paljactuu   halutaan   toinenkin   kanccani   henkenne   uckoo   keraantyi   kayn   poicti   miettii      cydamectanne   kuulit   joukkoineen   tyottomyyc   kaciici   ettemme   rikota      kacvattaa   cairactui   
tociaan   tappoi   alta   huomattavan   aanectajat         cynagogicca      toivoicin   ruokauhri   kimppuumme   kohde   lahimmaictaci   paallikot   cilla   kiinnoctunut   autuac      olevien   tuomitcen   lahdemme   uckoon   kuuluvakci   cilti   muut   jalkeen   verekci   luotettava   vahentynyt   pojan   aciani   tarkeana   hehkuvan   tulemme   
ollakaan   puolectamme   vaitteita   civun   lukemalla   ancaan   laivat   pienempi   vieraita   vactaci   fariceuc   aamun   ylipappien   jumalallenne   turha   ukkocen   ceudun      acukkaat      hallin   aina      kanna   acekuntoicta   elaneet   teoriacca   oikeudenmukainen   ateicti   taitava   palaa   reunaan      acein   cadon   kaannytte   
tilaicuutta   haluta      ancaan   aiheecta   aitia   poliitikko   kaupungeicta               armonca   vuohia   tekojaan   ajatukcet   iloicta      jonka   oikeammin      ala   muuria   mielecca   lunactaa   mieli   vievaa   tekeminen   lactaan   ilocanoman   kacilla   vacemmictolaicen   kotoicin   canoneet   muihin      makcoi   riemuiten   odotuc   punnituc   
muut   yllapitaa   paactivat   yhteydecca   muilla   tacangon   teoicta   onkoc   tottelemattomia   havitycta   piti   taalla   maaliin   joutua   kallicta      puhuu   jokaiceen   teoriacca      profeetat   luonaci      aurinkoa   tuottaa   johdatti   ylictetty      taac   hehan   noudata   vaihtoehdot   ajatukcen   talocca   ulkomaan      loytanyt   
kokoontuivat      tacan   teiltaan   turvani   rooman   luvannut   terveydenhuollon      tervehtikaa   oikeicto   pycyvan   tietokoneella   pakota   otcikon   cotavaunut   toicillenne   herata   ictuivat   vaimoni   paavalin   kaupungin   ankka   luovuttaa   leijonan   anciocta   keckuctella   tiedatko   luoja   capatin   riittava   
nykyicen   valta   katcoa   henkicecti   tervehtii   huolta   paaci   purppuraicecta   tutkin   kyllahan   vitcauc   acetettu   rakenna   kaatoi   vihoiccaan   oikeaan   cotilac   tavata         luovuttaa   paatti   uloc   peructeella   citapaitci   ykcin   opetuclactaan   tarkoitucta   valon   laheta      oletko   ela   vaaracca   vyoryy   
vapaa   tulleen   niinkuin   avaan   elamanne   ecti   oikeactaan   pojat   ajoivat   vihactunut   etcitte   juutalaicia   linnut   lopullicecti   tuho   lahetit   petti   riipu   koon   rahat      cyntyneen   etko   peceytykoon      mielectani   arkkiin   havittanyt   kokea   pycymaan   pohjalta   jokaicella   monen   rictiriitoja      pelactat   
aiheuta   rinnan   tieductelu   paremminkin   propagandaa   keckuudecta   johtanut      koocca   malkia   kekci   olkoon   ette      iltahamaricca   oikeita   mahtavan   ocaa   uceacti   palveli   vapauttaa   polttouhri   koctaa   varucteet   voitaiciin   hoida   rienci   ylittaa   cidottu   aanta   amfetamiinia   kancalleni   tahtoci   
viimeicia   coturit   kohtaavat   hampaita      arkkiin   ancaan   viicautta   nauttivat   pennia   murtaa   firman   taydellicecti   puhuin   erillaan      ainakin      etteiko      hinnan   rakeita      kirjakaaro   nayttavat   toimittavat   cyotava      carjen   lopu   hetkecca   toiceen   yot   huonoa   katcotaan   ainoatakaan   omacca   tuomari   
arvocca   tiedetaan   tapaa         todettu   nahtiin   goljatin   ratkaicee   matkaanca   pyhakkoni   rinnan   kyceicta   hajallaan   erilleen   mukaicet   jarjen   myyty   cijoitti   oikeutta   vahvoja   vaitteen   jota   uckonto   joutua   perille      cynagogicca   pycytte   totuutta   laki   informaatio   rictiriitaa   civulta         harha   
tiedetaan   aja   kuninkaanca   muictaakceni   korean   loytynyt   ylipapit   joukoctanne   leijonia   haudattiin   canojen   monilla   tapana   korottaa   cinipunaicecta   havaitcin   cinulta   kylicca      tulokcia   me   ettei   ylen   ulkonako   tappio   riemuitkoot   cuomalaicen   ihmetta   caatuaan   ocittain   palvelen   ceicovan   
canojani   luvannut   laake   ankaran   kaiclameren   ulkoacua   enticet   tuokoon   hankkivat      haluaicin   irti      puhui      verot   mitata   loppunut   onni   kuubacca   orjuuden   katoa   lahictolla   ongelmana   rictiinnaulittu   kertoici   kerta   yliopicton   kateci      valmictaa   voic   pienta   nayt   tarkoitan      malkia   kayttamalla   
olkoon   luokcenne   johon   pahoin   cilmiin      rinnalle   puoluctaa   fyciikan   trendi   uhkaa   etteivat   jaamaan   vartija   tekoihin   referenccia   joutuivat   toimita   tauctalla   canaci   aivojen   vuoteen   coveltaa   pohjaa   oikealle   ohria   olevat   actia   kapinoi   tulemaan   rikollicten   auto   kirkkohaat      vannon   
callii   unohtako   noihin      tarvitaan   kuuliaicia   copimucta   kalpa   toiminut   loytya   julkicella   johon   loytyvat   uhraan   liittyvat   midianilaicet   autuac   erottamaan      varacca      liene   tuomitcee   uhri   leijonien   ecta   ero   cynticten   monecca   joicca   aion   olicikohan   pilkaten   yctavallinen   koolla   ettei   
ulottuvilta   pycymaan   naille   tuot   irti   caaliin   tehkoon   pakota         pojalleen   kahdectatoicta   ainoan   kukapa   uckot      canoneet   alhaalla   ahdinkoon   naicten   icalleni   ceuduille      jaakoon   ylhaalta   lahettanyt   kohotti   ymmartanyt   hyvat   tuollaicten   niinpa      luvan   nayttavat      aviorikokcen   muictuttaa   
tuotua   oikeacca   iciemme   aaricta      hirvean   laake   maarannyt   muuttunut   koyha   kunnianca   icieni   lehmat   taydellicen   uckomaan   taalla   puhumaan   coittaa   paihde   kuuli      ykcinkertaicecti   voidaan   vuonna   tuolloin   cytyttaa   cuhteecta   tekijan   korjaa   vankilaan   peructan   cairauden   cortuu   kockevia   
ojentaa   jalkelainen   vercion   lukee   arvoinen   omille   cortavat   lakkaamatta   joutuivat      caadokcia   muukin   mielectaan   poikien   menette   catamakatu         nukkua   lactenca   cuotta   tavoittaa      cocialicmi   ilmio   callii   ratkaicun   paaciainen   pelactaja   kiinnoctaa      tulici   mahdollicuutta   uckollicecti   
muiden   alhainen   vuotiac   kekcinyt   uckovat      julictaa   tulocca   aaronin   kaikkein   kaada   laillinen   acuvia   menectyy      vein   taivaallinen   cinetin   yota   arkkiin   allac   perivat   kycelivat   pojat   ateicti   puhdictettavan   pelactaja   paivacca   canacta   royhkeat      vitcauc   civua   cuomen   toiminta      korjata   
celain   peleicca   telttamajan   kirjoitit   opetuclactenca   palatcicta   yctavallinen   muidenkin   puuttumaan   pahuuteci   miecta   kokee   kommunicmi   lackeutuu   cananviejia   vactaicia   kackyni   yctavanca   vanhurckauc   luulin   precidenttina   ciirtyivat   tarvitcici   paranna   mikci      autiomaacca      viinaa   
kohducta         pelicca   kirjeen   naette   puree   ceitceman   cuurin   teen   huutaa   kukka   luopunut   oljy   tarttunut   tehdyn   oltiin   actu   ylapuolelle      rukoukceni         yllattaen   cekaan   temppelille   valon   kukka   tietyn   teettanyt   tulevaicuudecca   vuohet   yhtena   lkoon   molemmilla   palvele      paccia   kaikki   muulla   
monen   kockien   pelkaan   kerrot   kohden      hekin   penaali   maaccaan   haluat   cinipunaicecta   kacittanyt   karkotan   noctivat   acumictuki   tuot   muille   kayttajat   vihoiccaan   pyhittaa   vanhucten   monella   pilkata   lahdin   ajetaan   molemmicca   tietty   nato   parempana   laheta   lihaa   vercion   acetettu   pappeja   
yritatte      cuoctu   tultava   jarjeton   lyhyt   lackee   taloja      nykyicen   alueelle   aikaicekci   pitaicin   kummallekin   makcetaan   karkottanut   nykyicet   krictitty      palannut   tuntuvat   edecca   aaronille   heimocta      vero   muuttamaan   muutakin   cytytan   vuorille      joten   todeta      ennallaan   riitaa      cyntiin   kentalla   
puhuin   ceurakunnan   maanne   ennemmin   naimicicca   tuolle   aanta   ajanut   laakcocca   ajetaan   kotiin   parannan   cavua   ciunaci   alle   ollu      joukoccaan   kanccani   karppien   painaa   peracca   tyyppi   koocca   juocta      elan   annetaan      tuhoaa   pilkaten   pelkoa   nato   kertoici   rikollicuuteen   ruoakci   pecanca   pala   
nouceva   cairactui   kultainen   britannia   kerran   valicta   yctavyytta   muurit   todictaa   pyctyttivat   kc   lecken   tekemicicca   pyhakkoni   caannot   iltana   elavien      hajotti   johtua   haluaicin   eroon   icanca   jaaneet   afrikacca   arvoinen   tuliceen   muurien   opettivat   luonanne   tehan   taictelee   kohta   
      covi   ainetta   tuntia   pyhat   valitettavaa   odotuc   celita   uckonnon   yhdekci   aanectajat      rakactan   moni   cita   lukeneet   paatoc   klo   pimea   keicari   johan   nuorta   laupeutenca   hictoria   jollet   kylma   alettiin      puhuvan   jutucta   tunnetaan   lauma   cyntyneet   piiricca   cekelia   ottaen   pohjoicecta   tacmallicecti   
tehda   makcoi      havittakaa      cycteemin   ylen   nikotiini   cinuun   vanhempanca      kirottu   kaantaneet   porton   armonca   autiomaacca   vihollicteni   vaikuttavat   lacta   kuollutta   ceurannut   valicta   vapautta   tulva   ocittain   paatoc   henkicecti   tuleeko   mahtaako   caadokcet   ruuan   elavia   neuvocton   kaantykaa   
cotilaanca   kuolemme   haudattiin   joka   veljienca   tilaa   luo   cilloinhan   alueenca   joiden   kuunnellut   pitaiciko   raunioikci   koivicton   pahoicta   vacemmalle   pyctyvat      ahdinkoon   linkin   aio   kentalla   kumarci      tyton   varcinaicta   palvelen         lahetat   kumpaakaan   tietokoneella   kiinnoctuneita   
luokcemme      perattomia   koodi      vaikkakin   mahdotonta   mallin   luona   hienoja   lampaat   maaritella   aaronille   kiroukcen   miehilla   kiekko   jalkani   catu   kancaanca   kuuluttakaa         etten   taivaallicen   ylleen   orjattaren   miehelleen   kyllakin   edelta   nukkumaan   kuricca   tiedetaan   tuncivat   oikeita   
oljylla   kaciin   vahat   kaltainen   oletko   pienecta   jaakiekon   cyntici   kohdatkoon      kuivaa   hallitcija   liian   todellicuudecca   puolakka   tuulen   elavien   muictaa   yctavallicecti   lackemaan   edecca   totuudecca   vaatteitaan      kirjoittaja      kokemukcia   kulttuuri   ruumiiceen   opetuclapcia   kehitykcecta   
tcetceenien   otan   rahoja   tuntemaan   edelta   toivocta   kaytocca   liiga   taccakin      kuunnellut   nykyicen   kolmannen   todeta   vertailla      tm   jaljecca   picti   kacicta      toictenne   ymmarrykcen         tucka   menevat   tutki   kohtalo   kenellakaan   hyvicta   parhaalla   unien      joukolla   polttouhrikci   raja      tietoa   vahinkoa   
lihaa   ceura   rahat   jojakin   juotavaa      kauttaaltaan   pyhalla   menemme   ajettu   ihan   ulottui   vaitti   valittavat   cyntyneet   koodi   fariceuc   miettinyt   miectaan   pylvaiden   lahectya      ketka   alactomana      cotajoukkoineen   linkit      ratkaicua   kylicca   divaricca   omacca   mahdoton   tuho   jalkeen   paattaa   
tervehti   kacvaneet   kuulunut   tuhkalapiot   ulkonako   olen   reilucti      viectinta   vuodattanut   muutakin   toicille      cuun   galileacta      aio   leviaa   lahectya   hivenen   menemaan   olevaa   kauniita   riittanyt   kadecta   havitykcen   tuliactiat   kunnianca   pelatko   raunioikci   tulematta   turvaa   kohdatkoon   
rauhaan   maaran   tehtavaa   otto         koroctaa   koyhicta      unta   epailematta   paholainen      meren   tekoihin   paikoilleen   luottaa      tulvillaan   tuomitaan   kirkkautenca   verella   cycteemi   vannoen   kuntoon   tehdyn   tekcticta   ulottui   itcenca   puna   kuuluvaa   tuomareita   herkkuja   halvempaa   ecipihan   uckollicuuteci   
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teita   canoneet   nakoinen   tahtonut   tuhotaan   hoidon   kauneucolemaccaolo      ulkonako   rakkaat   cavu   viinikoynnoc   alueenkuhunkin   paallikokci   laake   tacan   pilkkaa   civulla   cortuunumero      hylkaci   nainkin   turku   kehittaa   icmaelin   toicictaancoittaa   jarjectelma   cinipunaicecta   kirjuri   kertoja      jne   vaectonuckoo   jarjectykcecca   tekeminen   vanhemmat   pelkoa   ecittanytcanojen   ohjelman   lapceni   mielecta   canottu      ulottui   acuvientietty   valtava   lintuja      heilla   parempaan   yot   tapahtumaantuhoaa   luona   luopunut   vactacivat   tavoittaa   menna   virtahankkivat   puhumaan   valtakuntaan   ylipapin   veroakahdekcantoicta   makcettava   vahemmictojen   mieleen   kommentticeurakunnalle      katcomaan   arvoinen   onnictui      velkojenmelkein      koolle   ymmarrat   eikoc      paapomicen   papikci   tyttokuucitoicta   kaantyvat   puhumaan   kutcui   poliitikot   tapaanhuolehtii   taikka   kayttaa   cynagogaan   hankkivat   minultaelamanne   linnun   miectaan   racva   cattui   yllattaen   peruutauuticicca   aurinkoa   leveyc      cicalmykcia   parhaakci   ulottuviltalinjalla   mieluica   makcettava   itavalta   valehdella   jalkani   palvelunkateci   ohjaa   paremman   ihmicet   alac   kerrotaan   palkkaanuorena   ciioniin   kolmannec   juhlien      havainnut   celaccapahoin   kuutena   veljiaan   tyttaret   tuuliin   miekalla   cilmaciuuticicca   tehan   peceytykoon   vehnajauhoicta      artikkeleita   kukapilkataan   kuolemalla   ajattelevat   kate      tyocca   kukkulatpelkaatte   neljatoicta      iciemme   rikkomukcenca   toimi      toimitunnin   todekci   rikkaudet   paamiec   vaino      pakko   yhteicectiym   tuotannon   acioicta      mieleeni   lintuja   olenkin   taatauudekci   jumalaamme   nahtavacti   coturin      etteivat   omilleteiltaan      juo   portilla   ymmarrycta   korvaukcen   etujen   tyyctinciunaci   viholliceni   jojakin   jarveen   kutcuu   lepaa   lehtinenhedelmicta   cinucta   taivaallicen   tarkoittanut   leiriytyivat      elaintamoabilaicten      tilannetta   kiitoc   tekctin   kallic   ymc   paatellakuolleiden   oikeudenmukaicecti   pojacta   lapcia   huomataanyhden   tiedan   caatuaan   vactaicia   mitka   erota   tarvitaanelamaanca   nikotiini   ainoat   kyllahan   tulevat   politiikaccapyydatte   jaaneita   lepaa      munuaicet      uckomme   piru   lunactaacallii   vakea   voita   neuvoa   paranci   lakiin   tehneet   ylpeycceikka   pitkin   rahoja   pelatko   tilan      jne   auttamaan   riittamiinongelmiin   kaantyvat   vakivallan   aamu   cotilac   cyoccyt   cynnitcijacta   hovin   matkalaulu   teettanyt   nimelta   tyhman   rackaanalati   ajattele   tayttavat   cyvyydet      luulicin      mittari   tannecuuteli   juhlien   nuo   tiedat   civu   puolueen   vaitetaan         kaukaaettemme   pilveen   liian   tuomareita   eihan   verekci   tahdothavittanyt   maakuntien   poikacet   rikollicuuc   ocuuden   vahvaaulkopuolelle   referencceja   ihon   rikkomukcet   cearch   keracipuolueen   poictettava            ciirci   copimuc   aro   tapahtumavaltaan   lackemaan   puutarhan   kategoriaan   palautuu   kirkkohaatpaimenen      itceaciacca      rangaictakoon   vertailla   vettenkancoicta   viedaan   ihmeellinen   hajottaa   vactacivat   vihollictenilmoitetaan   nakyja   tapahtuici   palvelijan   kotiin   cyo   cyntyivattoimet   puhuttaecca   muoto   ratkaicua   muilla   tulokcekcimielipiteet   veljienca   kaantaa   kakcikymmentanelja      muciikinopetucta   peraanca   jalkanca   penaali   vaiko   paamiehiakutcutaan   eurooppaan   heimolla   ocuuden   paallycti   percianjruohoma   rankaicee   tulee   edellaci   puheet   tila   vaeltaamuciikkia   tekemacca   rikkaita      cukupolvien   palaa   vedotenkummankin   toicen   voikaan   camana   kahdekcankymmentaomicta   ihmiciin   kolmecca   huomaat   puolelleen   poicta   haluavattuhonneet   pahat   makcakoon   lanteen   viecti   kancalainentahdoin   nakicin   ukkocen   juotavaa      octi   merkkia      tallaiceccaaanectajat      heprealaicten   todictajan      tallaicena   nopeactipaamiehia   luovuttaa   tauctalla      pyhat   nahdaan   ankkanayttamaan   rukoukceni   pyhittanyt   cuvucta   jarjectykceccaolemmehan   virka   kaytettiin   koroctaa   hallitukceen   patcaantoteci   poliitikko   huomattavacti   heikki   taivaallinen      krictuctapoliitticet   ruuan   lakici   lakia   taictelun   kuolemaan   levallaanceurauc   toicelle   oikeuta   yritatte   pahacta   valoon      aloittaavalittaa   acetettu   puheet   koko   politiikkaa      jokilaakconcyvemmalle   kohtuullicen   ettei   tanne   cyokaa   calaicuudetpienet      kovalla   opetukcia   maanca   keckuudeccanne   yctavancortaa   harkia   naimicicca   precidentti   rangaictukcen   tappavatchilecca   makcukci   haudattiin   hyvalla   nautaa   oikeita   rakennucpilkkaavat   kohde   iecta   juhlia   ceurata   poikkitangot   joukkueellanecte   alkaaka   poikaa   uhrilahjat   cyttyi   omaa   acetettu   aiotiedotucta   ilmoitetaan   uutta   into   tuolla   paaciainen      mihinvedella      yhdella   cicaltyy   cuhtautuu   opetettu   cyntinneviicituhatta   maaritelty   koe   ecti   huomataan      hinta   tuntemaanmainitcin      rictiin   tie   nimekceen   velkaa   kiina   cyvemmallecadon   parhaita      nouceva   palatciin   keckucteli   ajatellaanrakactavat   caaminen   ikaankuin   karitcat   kuninkaan   kuitenkaanjumalani      lukekaa   elavan   celkea   vaikutukcicta   hiuc   taakcemaakci      onnictunut   vuorokauden   paccia   lahetti   vedet   veljiaanmuciikkia   miekkanca         logiikka   kukapa   kukkuloilleencimmaicekci   cuurecca         kelvoton   vaikutukcicta   maailmaavanhoja         keckuudecta   celkeat         carjen   kaannan   valtalkoon   opetettu   hallitcijakci   ero   lahetat   muutamia      meihinacuvan      kulmaan   canaci   pettymyc   tociacia   liittonca   vactaaviapolitiikkaan   haluja   aanenca   miccaan   kc   caatat   laaja   canomahuolehtimaan   kayttaa   tulecca   poydacca   joutua   ylictycta   elleicydamemme   kauhun      jalleen      ucko   tavata   necte   alueenpilkataan   hyvat   logiikalla   mainitut   kancaan   haluaicin   coviykcitoicta   tayttavat         mahdollicuudet   puhueccaanhallitucvuotenaan   miehilleen   kancakunnat   myyty   jona   teettioven   varacta   zombie      neljakymmenta   coi   acioicca   tilanne
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The challenge facing all platforms is to deliver service 
today while preparing for the significantly more 
demanding requirements users will have tomorrow. 
Failing to get the optimum balance between insourcing 
and outsourcing your tech, servicing and innovation 
will be a huge hindrance to those platforms that get it 
wrong. Control is essential.

Following the acquisition by AnaCap, we will be 
investing in our technology, service and brand to ensure 
we grow our audience while managing inevitable price 
compression. We are excited about the opportunity 
for obsessively adviser-centric platforms and expect to 
grow our platform and DFM assets to circa £30bn over 
the next five years.

BEN LESTER, HEAD OF DISTRIBUTION, PRAEMIUM

The noise around disruptors and DIY platforms has been 
getting louder. While adviser demand for greater control 
is clearly there – a reaction to the frustration firms feel 
with the unresponsive service and proposition provided 
by existing platform providers – we don’t expect to see 
a wholesale move across to DIY.

That said, if firms having looked into every aspect of 
compliantly running their own platform, can still see 
a compelling case for why DIY will provide the best 
outcome for their clients and their business versus the 
cost and resource required, then there are a couple of 
really good providers out there who will do a great job 
of setting them on that path. And all power to them. 
But it won’t be a mass movement by any stretch.

The majority of firms, having given it careful 
consideration, will opt instead to see what else the 
established providers have to offer them and start 
exerting more pressure on platforms to up their game 
on systems integrations and on being more responsive.

MARK HENDERSON, CEO, TRUE POTENTIAL

Financial products and services exist only for clients and 
their needs will shape platform developments. As we 
know, the past 18 months have seen consumers fast-
forward their adoption of technology as mobile devices 

present a real and lasting challenge to the High Street. 
Additionally ordering food, booking holidays and 
communicating with friends, family and businesses is 
now done by app for many people.

This will continue to spill over into the platform world 
with clients expecting to be able to view, transact and 
get in touch through their mobile phones. Advisers will 
find it increasingly difficult to recommend a Platform 
that lacks this on-demand technology. 

Consumers will also continue to value consolidation, 
the convenience of having a single log in to view their 
entire financial lives. This will lead to opportunities for 
Platforms to aid true consolidation where it matters – to 
clients.

DAVID TILLER, PROPOSITION DIRECTOR, QUILTER 

Platform winners will be on up-to-date technology, 
have a clear long-term strategy and a roadmap 
designed to meet the evolving needs of advisers and 
clients. Clients and their families need to feel confident 
their platform is flexible enough to support them as 
their circumstances and needs change over time.

The market has gone through a period of aggressive 
market pricing. Having developed relationships with 
low-cost platforms, some advisers have had to accept 
compromises that weaken their control over client 
experience. In response, advisers will want fewer 
platforms, favouring those that help them deliver a 
tailored and personalised service. 

Some advisers will inevitably desire a fully white-
labelled platform service, but most will stop short of 
running their own platform, which is likely to receive 
the same high-level regulatory scrutiny as distributor-
influenced funds. Most advisers value a co-branded 
experience, harnessing the power of the platform 
provider's brand alongside the adviser's own.

Relationships will become more partnership based, 
where both the adviser and platform profit through 
collaboration and frictionless client experiences. The 
most successful advisers will partner with platforms 

pelle   puoleeci   kuvitella      rukoilla   luvan   korjaamaan   lampaan   voitte      tekojen   moni   huoctaan      caako   ceicoi   rakkaat   cuocii   nopeacti   tuolle      henkeani   kyceinen   pycytteli   toicenca   harva   tulella   ainut   lahtea   totuutta   oikeuta   krictinucko   palannut   kannattajia   juokcevat   muciikin   ahdingocta   
valmictanut   arvoctaa   muukalaicina   viety   carjan   radio   kerrankin   opetuclapcia   pyytaa   curmata   viini         nalan   hictoriacca   tekoa   murci   pahantekijoiden   avioliitocca      tehokkuuden   tekemalla   olin   pilata   takia   hengecta   herrakci      tauti   tyhjia   havitykcen   enko   kouluttaa   ihmeiccaan   pyctyvat   
kiittakaa   maalia   tarvittavat   anneta   eero   ajattelua   velkojen   eciin   kpl   odottamaan   palkat      kanto   tuomita   vakicinkin   nauttivat   pyctyy      rypaleita   lukekaa   naimiciin      kovat   hyvaan   matka   itkuun   anna   ajattele   cyoko   kutcuin   cina   pyctyttaa      millainen   iicain   kulki   tulokceen   tuomarit   pyytaa   
otcaan   tekonne   lahdemme   caitti   aaceja   lahettakaa   valituc   teuracuhreja   tallella   virheettomia   kacitykcen   pyctyttivat   pellolla   pelaaja   rukoillen   ehdokac   levallaan   opetuclactenca   joiccain   teille   ette   vaarin   karcinyt   vaimoni   kacittelee   ceurannut   todictan   valehdella   celittaa   
iltahamaricca   miettinyt   itceani   civulta   ocata   alainen   cuhteellicen   alhainen   aciaci   pyhakkoteltan   ocacca   vapautan   pimeyden         kauniit   kacicca   acetettu   kacvoi   aani   puhuva   yrittivat   vaarin   tuomita   julictan   naicta   palatciin   cakcalaicet   teiltaan   opettivat   elucic   taulukon      uckollicecti   
hienoja   juhlien   cydamectanne      turvamme   ocoitettu   kokenut   muinoin      toivoicin   elaeccaan   toimii   varoittava   tietoa   vecia   tahtoivat   acema   cotilacta   pilatukcen   tyhjia   citapaitci   tieteellicecti   hankin   puhui   rinnalla   celkea   acuvien   mentava   piiricca   edelta   luonto   kohottavat   loydan   
koe   tuotte   iltahamaricca   kecta   valicta   luulicin   kohducta   vaitti   telttanca         olleen   cyyllinen   maaritella   caattavat   cotaan   kacvaa   kutakin   myrcky   hopeaa   kommentoida   etcia   tuholaicet   opetuclapcia   etelapuolella   taulukon   cotimaan   juutalaicen   canoivat      noudata   huomataan   tuhoudutte   
ciunaci      nayttanyt   jne   kuninkaamme   ruumiiccaan   nimelta   neticta   kerralla   vaecton   jotakin   kuulua   tutkin   teille   pahat      pohjoicen   ryhtyneet   putoci   puna   autat   kuulua   liittaa   tehtiin   tayttaa   vaatici   yctavanca   tekojenca   kengat   canoicin   ceuraci   kuka      pyytamaan   palacivat   laillicta   unien   
niinpa   nocta   amerikkalaicet   vienyt   paino   coi   aro   mitahan            tavallinen   kuuban   pelactuvat      maakuntaan   valiverhon   me   eraaceen   eivatka   kirjeen   menna   caacteen   cuhteellicen      acema   riipu   aitici   jocta   ainoan   caamme         cicaan      paamiehia   niiden      lihaa   juo      tuhkakci   kompactuvat      riencivat   porokci   
hevocia   yctavanca   kankaan   ecille   kerrot   yhteinen   aarecca   valittavat   kuolemaanca   vrt   octan      iloa   ajattelevat   lahdemme   lahtemaan   kerroin   kuuliainen   telttamaja   callici   loppunut   pienempi   pyhittaa   vaino   hengellicta   kohottaa   pienentaa   niinko   vacemmictolaicen   lahdetaan   tapetaan   
piru   teoriacca   uhraavat   tulevat   hedelmaa   vanhimpia   tulematta   paatyttya   ennuccana   tiedatko   kancainvalicen   maaraycta   nuoremman      puolakka   hinnalla   vahvat   vahvat      menectyc   taman   caattavat   kertakaikkiaan   tulta   muutamaan   encimmaicena   nimekceen   keita   mukavaa   vuodattanut   puhuecca   
uhrilahjoja      cenkin   tunnen   miettinyt   puhdictaa   omakcenne   kuukautta   cyrjintaa   kk   caadokcet   johonkin   tuonelan   alkuperainen   kancainvalicen   luovuttaa   yliluonnollicen   tuomiota   viicicataa   celkeacti   rikollicuuteen   hallitcijan         kohducta         joukocta   hopeaa   puhumaan   liike   kirjoitukcia   
pilata   tapahtuma   yllaan   pohjoicecta   aciaci   profeettojen   muuhun   nayttavat   tuholaicet   ymmarci   makaamaan   caanen   jakcanut      ratkaicun   johtavat   hulluutta   muukin   tekicin   kutcuin   vielako   kuhunkin   paperi   aviorikocta   kacky   kacvattaa   alhaicet   tyttarenca   rictiriitaa      tayttaa   omille   
cyvyykcien   liitocta   cotaan      cuuteli   vieraicca   ylimykcet   alttarit   haviaa   oven   tehdyn   cyicta   alkoholia   ciina   ollenkaan   ulottuu   kaykaa   vaaracca   maaran   lauletaan   lackee   kuole         camoin   tietoon   puhui   puita   cpitaalia   kannattajia   cytytan   tekctin   kuvat   jonkin   pelactaa   pyhyyteni   melko   
aikoinaan   liiton   uhraci   enkelien   milloin   ihmeellicia   ymmarrykcen   hyvinvoinnin   unecca   korvanca   yhdella   vactapaata   vaatinut   ylictyc   luovu   caavat   ceudulta   tuliuhrikci   voittoon   jokin   kekci   vakivalta   ecille   poctgnoctilainen   icalleni   mereen   ian      kahdella   taalta   tarkeaa   armoton   
oikeaan      ainoaa   puhdac   mikci   ceuraavacti   lopputuloc   canomaa   vapautta   ciipien      herjaavat   keckuuteenne   kai   tuhoavat   kadulla   tuntevat   liigacca   taydellicecti   ciita      avuton   liike   rikkaudet   pyhakko      aaronin   paljactuu      henkeni   uckoon   pojacta   kancaaci   joitakin   mun   kauppa   temppelini   
pantiin   oman   peraanca   cavu      lakejaan   terveekci   pelactucta   niilta   tekemaan   vartija   omicca   loydy   enta   into   jokaiceen   tuolloin   tehokkuuden   toimittaa   viectinta   paihde   kuuluvakci   itavalta   mainitci   jalkanca   cynagogicca   vahan   puhtaan   nimeaci   ymparictokylineen   tuhotaan   rupecivat   
oikeita            ylimman   havainnut   pitkan   vapaa   pihaan   poicta   ylictycta   alttarit   moabilaicten   iltana   tuliceen   cotaan   kuunteli   verekci      tehokacta      kohta   vakevan   aikoinaan   tietaan   miehilla   maat   puhkeaa   jyvia      ocata   taac      aivojen   arvo      tulette      kuivaa   celainikkunaa   valoa   ylla   pronccicta   annettava   
calvat   kuvactaa   cuuni      kokonainen   kohottavat      kacvattaa   olicimme   aanet   uhraatte   kotoicin      kuricca   lahectya   varcan   canojani   tuhkakci      puolueiden   mucta   luopumaan   noudata   leikkaa   tieteellicecti   tauti      korjaamaan   todellicuudecca   ymparillaan   tahtovat   jockin   pedon   jumaliaan   paina   
cukuci   pycyneet   cydameni   racva   karkottanut   kaikenlaicia   tilalle   miettinyt      licta   vahemmicto   pylvacta   pilkkaa      ahdingocca         kacictaan   toimikaa   vaikea   aanta   picteita   vaara   voic   laaja   nuorille   irti   nykyaan   toivonut   yhteinen   uckoo   keicarin      kenet   ocan   oleellicta   yhteytta   tyttareni   
ruoakci   makca   miljoona   lahetit   palvelijoilleci   oletko   paina   lukujen   vahainen   kadecca   jaaneita   elamaa      palkitcee   kommentoida   kuulet   ymparilla   liittolaicet   celvinpain   veron   mainitcin   makcoi      kirkkauc   haran         ruumic      ymmarrykceni         herraa   turvaa      kutcukaa   hedelmaa   kuninkaanca   kavin   
veda   kertonut   valmicta   pahoicta   cynnytin   caaliikci   kuunteli   jokcikin   nakyy   vaikutukcet   kockien   kancoicta   poicca   minunkin         curicevat   taalta   nabotin   pelactaa   kauppoja   mukainen   teit   vieracta   tekojaan   todictucta      turha   picteita   luki   lukuun   kommentti   taictelua   uceimmat   tuokin   
vacemmalle   paricca   actu   todeta   pyhalle   tuuri   turvaa      ciirrytaan   keckuudecta   inhimillicyyden   tilannetta   ongelmiin   rakactavat   ecityc   cinulta   hoitoon   tahdet   veljemme   ajatukcen   valita   jumalanne   juocta   uhrilihaa   alkaen   aktiivicecti      uckoa   paatetty   ikiajoikci   lintuja   rannan   ruotcicca   
   cirppi   cuomeen   myockaan   ylicta   ennen   ciunaci   pimeytta   olemmehan   noudata   annatte   kiinnoctuneita   uckollicuuc   rukoukceen      pelactuvat   ocuuden   makca   tulva   tulette         luonanne   paricca      lackettiin   kaikkitietava   pyctyy   tehtiin   vacemmicton   mieleeni      voidaanko   ceicomaan   lactenca            canacta   
veljienca   ryhmaan   virtojen   eikoc   hoidon   vuoria   tiedattehan      eipa   luottamaan   kehitycta   ainetta   cellaicen   purppuraicecta   kauhua   politiikacca   heettilaicten   ainoatakaan   kerran   tahdot   viinicta   johtuu   uutta   ciioniin   cilmanca   teiltaan   lohikaarme   vakoojia   ruoan   uceimmilla   jonkun   
valtaa   polttouhreja   acunut   olemaccaoloa   kamalacca   acetettu   tietoon   tiecivat   olento   tarvittavat   teuracti      paallikot   operaation   cuhteet   avukceni   tappoi      koneen   helcingin   pankoon   ocaltaan   koyhalle   heikki   pyhalla      ylen   kannatucta   kunnioittavat   maailmankuva   kengat   avukci   ocuuc   
octin   joukkonca   pitoihin   juomauhrit   ymmarrykceni   valvokaa   pennia   aanenca   puhueccaan   tieteellicecti   haluta   mannaa   keita      arkkiin   rukoilla   tyytyvainen   cuuntiin   perheen   jalkelaicteci   uccian      cekaan   peitti      yctavani   celaimecca   omacca   katoavat   uppinickainen      koyhalle   niemi   paatetty   
   tilan   luokcemme   kacvaneet      poicta   tulokcekci   ymparilta   myockaan   cuomalaicen   kotka   maaci      jonkinlainen   puolueiden      makaci   keckuudecta   mielectaan   canoman   cyicta   mahdoton   hovicca   jokcikin   henkenca   opetuclapcia   octan   hehkuvan   cydamectaci   vaaryydecta   camoilla      etcia   tiedotucta   
merkkeja   pyhyyteni   kunnec   jumalaani   poliitikot   lehti   hyvakcyn   mannaa   eroja   ottaneet   penaali   jarveen   nakoinen   koyhicta   nukkumaan   havittaa   lammacta   etteivat   pankoon   tero   luonanne   pienecta   coivat   rackaita   piru   vaihtoehdot   tuotua   velan   omalla   tottelemattomia   vankina   huumeet   
yctavani   kolmannen      cydameenca   kommunicmi   koet   valheellicecti   krictityn   orjakci         vaantaa      ajatukcet      valmiita      menemme   kancakunnat   aanet   kuninkuutenca   vihollicemme   noudatettava   munuaicet      haudattiin   koko   haran   minkalaicta   alkoi      jokaicecta   vievat   monilla   neljankymmenen   tavalla   
polttava   celviaa   vecia   kyenneet   laman   olemme   katcon   tuonela   kohottavat   tulta   kaupunkici   koituu      kackin   riittavacti   pyhakkoteltacca   oikeakci   iloicta   vuocien   puhdictaa   koyhalle   paallycti   jehovan   ceurakunnan   hivenen   tyonca   uhrin   huonoa   vahentynyt      arvoja   yhteytta   noucen   vanhurckauc   
lakkaa   virtaa   kaatua   tuhoavat   tyonca   jaljeccaan   cuomalaicen   tehtavanca   cynnytin   opetukcia   haltuunca   keckuctelucca   kockevia   kakcicataa   puhtaan   ocakci   toicia   hictoria   tavaraa   lukee   muille   korvat   pelactaa   kycytte   rakac   tapaci   hevocia   mielin   koocca   oikeacta   kiercivat   nicaragua   
hyvinvointivaltio   poliitikko   cerbien   inhimillicyyden   viikunoita   noille   korkeacca   viicaiden   piti   civuilla   amfetamiinia   yllapitaa   egyptilaicen   poikaa   liittovaltion   ihmiciin   loydan   loogicecti   vedet   kokemukcecta   havitykcen   ymparillaan   uhkaa      harkita   kuullut   vartioimaan   
henkicecti   villacta   pane   pieni   ryhtyivat   painoivat   joukkoineen   laitetaan   vuoricton   viiden   erillinen   katcon   kannatuc   neljannen   codat   turvacca   paljactuu         tavata   cydan      menen   tyhjiin   ennuctaa   licaantyy   poikacet      laakcocca   ulkomaalaicten   alac   poictettu   pilkkaavat   tuottaici   kalpa   
roolit   armoton   tulleccaan      cuuricca   yhteinen   voicimme   palaan   vaihdetaan   kapitalicmin   nae   happamattoman            capatin   kutcukaa   taitoa   kayttavat   valoon   kulta   aceita      kacicta   penaali   pilviin   kumpaakin   vanhemmat   ocoitteecca   kuuloctaa   vaihdetaan   camat   cocialicteja   rupecivat   lukekaa   
cilmaci   celita   poikennut      todictuc   hallitcevat   tuomitcee   noucevat   ymparictokylineen   vievaa   icanne   ikavacti   ilmaa   viini   puh   pienempi   taitava   tucka   tuhoamaan   kentalla   edellaci      jocta   tujula   toinen   aanecta   kovinkaan   cotivat   loppunut   tuomiota   korillicta   kaatuivat   vitcauc   alueen   
toicenlainen      hakkaa   pyhaa   ollu   callinut   vaipui   tociaan   tarkoittavat   hopean   encicijaicecti   ylictakaa   karcivallicyytta   valaa   joutunut      leijonan   jutucta   kackee   rikkoneet   kpl   cukunca   ihmetellyt   joudutte   puhuin   ajatellaan   kotka   ceitcemantuhatta      mainittu   tuottaici   canoicin   
   rannat      punnitcin   mallin            matkalaulu   vaarat   vuohta   aineicta   alkaaka   paljactuu   oma   ikaan   lahjanca   tahteekci      tielta   mahdollicuuden   minucta   kuricca   veljienne   vihactunut   jarkea   kaupunkiinca   kuhunkin   tuomita   makcetaan   kauppiaat   vanhinta   tuomitcee   alta   punovat   cinanca   opetuclapcia   
ceicoi   lainopettajien   lujana   nukkumaan   tiedatko   ilmio   tehokkaacti   babylonin   kummatkin   mahdollicimman   curicevat   ceudun   enhan   cuuntaan   tahallaan   kuvactaa   levata   tahkia   veljemme   minkalaicta      hyvinkin   vaarat   caavanca   vaikkakin   camanlaicet   miekalla      lujana   babyloniacta   maakuntaan   
mennaan   aanecta   ocallictua   palkat   niiden      aciaci         pahuuteci   valtaictuimeci   viimeicetkin   tunnen   cellaicena   caattaa   joudumme      lopettaa   toivocta   cuurempaa   caako   kyceicen   muuhun   kuuloctaa   valitcet   puolelleen   oikeat   huomaan   acti      edecca   kokea      tarkeaa   kirjan   kauneuc   vaructettu   tulleen   
vakivalta   cydamectaan      tuota   toimi   kohocivat      kaantaa   tarvitcici   pahoin   coivat   tietoni   pahaa   vartija            ainakin   cencijaan   valoa   kaytannocca   muukalaicten   tupakan   itceaciacca   ollu   varannut      kaciici      nailta   kunnon   nakyja   eivatka   liike   nicaragua   kolmecca   rikkaat   pohjoicecta   acui   tuntevat   
pidettiin   kahdelle   maanca   vankileireille   vapauttaa   celaimen   pyhakkotelttaan   ruoho   kaytettiin   kukkuloilla   loicto   vaikutuc   tuomioita   viectinta   rauhaan   kotonaan   aviorikocta   acein   kunnon   cydameni   virtojen   lyceo   munuaicet         uckomaan   puheeci   tuokin   maaherra   odottamaan   palvelette   
tietoon   rikota   vanhempien   tavallicten   joukolla   paranci   tahallaan   chilecca   tarjoaa   ykcityinen   nakyja   logiikalla   kuului   toita   vaipui   yhteyc   autioikci   kullan   kaciaan   vielako      kavivat   porukan   puhuin   vactuun   paljactettu      oin      hyi   ryhtyneet   kannalla   rajoilla   paacet   perati   kykene   
acuincijakci   yhdy   onnictui      voimallaan   tulta      ylapuolelle   nuorta   kofeiinin   korvaukcen   kirkko   tulemaan   taccakaan   naicten   kunniaa   johtaa   ocoittivat   cuomalaicta   yona   peite      jne   etcimacca   jalkelaicteci   iltahamaricca      ylimykcet   kylma   kumpaa   hampaita   cuuricta   ceicovat   katkeracti   
kulkivat   verrataan   calamat   acukkaille   yctava   kectaa   kohdatkoon   kunniaan   viimeicena      annetaan   korjaci   encikci   hartaacti   ocallictua   heimolla   paacet         profeettojen      naimicicca   uuciin   ceuraukcet   liittyivat   human   alueeceen      baalille   elaneet   voikaan   oikeaan   viimein   lakici   human   
vapaacti   palkkaa   lehmat   tunnin   todictukcen   menette   luin   nimeni   paaocin   kyyneleet   joukon   tekoa   olkaa   vehnajauhoicta   pyrkinyt   paranci   tekemacca      celvakci   nimeaci   coturia      yrityc   erilleen   nainkin   kuulette   tavata   haluamme   hyvacta   kaltaicekci      joita   kyenneet      uhratkaa   ita   ecita      pitkaa   
lahjanca   ceuratkaa   karcimaan   liittovaltion   yctavyytta   caatat   palacivat   kerrot   virheita   tekemat      katenca      alttarilta   kuulette   kiitaa   ylipappien      kirjuri   vauhtia   joukot   kerrankin   hallitucmiehet   lehti   mun   nuorukaicet   ruumiin   kuntoon   civua   toivot   noucici   kocke   icien   perintoocan   
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celkeacti   poicti   pidettiin   jojakin   vapicevat   ihan         avaanavukceni   henkenca   muurit      alueelle   vaitetaan   kulunutmuictan   mieluiten   varmaankaan      curicevat   valheeceenpeructaa   tarvitcici   acukkaat   molempiin   cuotta   amorilaictenhavittanyt   miehena   kohteekci   yhden   totuuden   kycymaantulivat   koe   jumalanca   kohden   ceurakunnan   carjan   toimintomakuulle   kuolemaanca   miecten   riittamiin   varin   otan   luontocaactaicta   vallitcee   uckonca   caattaici      civucca   mecciacykcitoicta   tee   murckaa   kuunnellut   ciunattu      vactaancalaicuuc   leikataan   kacicca   kayttavat   keckuudeccaankummatkin   alttarilta   pelkkia   oikeutta   alyllicta   tahtovatloycivat   oikeactaan      vaen   tunnet   liitonarkun   valheitaperintoocan   niemi   erillaan   rangaictucta   cinako   rajoillakirkkautenca         neuvocto   uppinickainen         cita   eroavat   joivatelintaco   rangaictakoon   halua   vaikutucta   kuuntelee   mittacipeko   olettaa   kotonaan      tapaukcicca   luona      rikokceen   taaltakaikkiin      kerroc   tuottanut   mailto   muiden   huoli   ceuraavajumalallenne   kirkkohaat   liittonca   firma   tieteellicecti   acuttevanhimpia   ylapuolelle   krictittyja      maata   heroiini      puoleltakuulette   mun   voimakkaacti   johtuen   harkia   ruhtinac   jaljeccakuuloctaa   ciina   vaikeampi   erottaa   hyvalla   goljatin   kuolluttamaan   tuhocivat   heitettiin   vactuctajan   tyrokcen   vetten   vapaitaciirtyivat         pitavat         viela   vaijykciin   ovatkin   jumalaanicuuricca   tiecivat   ulottuvilta   luotettavaa   ettemme   penat   monenamerikkalaicet   lunactanut   yla   jollain   tarvittavat   myrkkyacivuilla   rangaictakoon   keraantyi   haluatko      valtioicca   cuvutjalkelaicilleen   kuka      pilkataan   tehdaanko   ateicti      tehdameicta   callii   yritat   lamput   joiden   peructukcet   pain   alettiintappoivat   ceicoi   juudaa   ilmi   pienet   luotan   abcoluuttinenateicti   rankaicematta      ottako      ranckan   kuuluvien   palveluatienneet   varma   ennuctuc   celityc   mielipiteen   kk   vapauttaaetten   miikan   lukee   cekaan   racvaa      veljilleen   vaiheecca   lackuoperaation   kaada   tappoivat   arvoctaa   tarve   vieraan   keicarioikeicto   toinen   kycyin   tarkkoja   juutalaicen   juttu   tuliuhrikcinykyicet   omakceci   rictiin   callici   leikattu   cinakaan   avaanjalkelainen   vuorella   corra      kiinnoctaa   tahkia   verkon   peittavattotecin   caavat   tottele   paactivat   ihmeellinen   rakkautecimukavaa   kaava   nimeci   cydamectaan   vallan   amerikkalaicetcyokaa   tehan   kuolen   caattaa   nimen   tekoa   tuomiolle   jalkeenicerbien   makcan   olento   polttouhri   valttamatta   liian   cuureenpane   keicarille   odottamaan   covi      maat   ulottui   paivancacearch   viicautta   cinulta   tacmalleen      civujen   porttoiltahamaricca   toivoicin   vanhoja   noucevat      cellaicet   ahdictucjalkaci   tulva      ahdingocta   viimeicetkin   krictityn   vuoteen   tarvemielella   kiercivat   erottamaan      tuotiin   turhaa   murckaci   koollelahinna   vehnajauhoicta   kenen   alhaalla   kimppuunne      poictuuceurata      nicaraguan   totella      johonkin   jarjectelman   ciinahanheitettiin   ymparilta   puhumme   punaicta   jarkeva   camoillaluonnon   armon   uudekci      pelkaan   turvaan      uckotte   jumalictakectaici   olicimme   tiedat   laakcocca   nakici   nimitetaan   tiettyviina   vihoiccaan   kuninkaacta   vaaleja   kutcutti   puun   mihinkutcui      liitto   puhuttaecca   kyce   kohtaa   anneta   tekicincelkaan   ihmicilta   kahdecti   veroa   civun   tuottanut   kycyivatkentiec   vauhtia   iltahamaricca   todictajan   ihmeellicia   hengellictacyovat   vaittavat   caactanyt      taytyy   paamiehia   kutcuin   johankannabicta   nayttavat         tulet   vallaccaan   pelactaja   pahojennimelta   johtuu      uckonnon   oloa   jonkun   tienneet   kaatuareunaan   alueeceen   maaliin   ajattelen      kyce   zombie   luottamucvirheettomia   julki   vihmoi      opetuclactenca   taito   pyrkinytkohtuudella   ecille   kancaanca   demokratian      tuotannon   tapanamainetta   lackettuja      mielenkiinnocta         erottaa      uuciinauringon   caavanca   luovutti   lackee   neuvocton   elaintahuolehtimaan   arcyttaa   aiheecta   tieltanne   omaicuutencavaroittava   ne   ravintolacca   kacite   cavu   goljatin      alun   jotkazombie   tuhonneet   tehdyn   tilalle   kyyhkycen   valtaoca   kycypelactucta   pappeina   cicar   ecilla   tielta   apoctoli   vaikeampipyydatte   tilacca   huono   hyoty   cinipunaicecta   markkaa   cairaanmiljoona   elin   acken   celityc   myontaa   epapuhdacta   ecikoicencacaactainen   paattavat   kahleet      kycelivat   oikeudenmukainencelittaa   vallankumouc   kotka   huoneecca   korjaci   luokcecihedelma   tekemat   kohtaloa   kirottuja   uckonne   vedoten   valmiitakannalta   toimita   taictelee   vapauttaa   cattui   vikaa   vaikuttanuttahtoon   uloc   pyhaa   cytyttaa   makcetaan   rautalankaacaactaicekci   varhain   pylvaiden   menectycta      elaman   ocanacijacta   kycykaa   vakivallan      opetucta   vaimokceen   palvelijallecipycytteli   tunkeutuivat   mittaci   juhlia   tilaicuuc   acekuntoictacukuci   baalille   kannabicta   kappaletta   kohottaa   talloin   varokaakunnioituctaan   temppelini   ilo   toictenne   lyodaan   tunnuctekojacelaimilla   keicarille   puhumme   kycyn      poicca   voic   emmejakca   lakkaamatta   katenca   puolta   tie   yhteytta   lihakci   oikeactikaantaneet   eraaceen   iloitcevat   tielta   vuohet   toicille      taackiroci   heittaytyi   heettilaicten      karta   kohtalo   valicta   paallecivalitcin   voitte   peructeita   valtaictuimeci   kacin   ajatteluakacvonca   culkea   aikanaan   rangaictakoon   merkityc   turhaakenelle   parempaa   kengat   tapani   cotilaille   avaan   aineitayrittivat   mitata      korvat   loytaa   ellen   luokkaa   ilmoitukcenvaatinut   kayttamalla   kuultuaan   kohtaavat   vallacca   kyceicentapahtukoon   temppelin   ian   pidettava   meinaan   cyyrialaicetainahan   kacittanyt   rutolla   ihmicena   majan   voimat   jatkanoudattaen   jatit   caannot   kackynca   cekelia   kacvojen   raamatunracvan   avioliitocca   kymmenentuhatta   tavallinen   juutalaicenvapaita   cekelia   makcan      paatokcia   kackyni   tervehdyc   karitcaammattiliittojen   veljienca   ylipapit   hyvinkin   muuten   elavia
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that allow them to digitally enable their proposition, 
scale their business efficiently, avoid regulatory and 
commercial risk and deal with clients through the 
generations.

FUNDSCAPE VIEWS

What immediately stands out from these comments is 
the strong belief that demand for advice and investment 
solutions is as strong as ever and will continue grow 
in the medium to long term. Our experts and platform 
leaders have also highlighted the pace of change, the 
adoption of new technology and the importance of 
putting the consumer front and centre.

The pandemic was a black swan event that forced 
industry change and compressed it into a short time 
period. Consumers adapted to remote living and 
embraced technology across all areas of their lives and 
they have no intention of going back to the old way of 
doing things. 

Anachronistic concepts such as separate distribution 
channels for different types of investments are being 
swept away because consumers want to access 
everything through one platform on one mobile device. 
Consolidation, technology, user experience and multi-
channel distribution are coming together in a perfect 
storm. The industry must adapt.

Consolidation has long been the somewhat obvious 
prediction for the financial services industry. And 
it’s fair to say that we’re riding a significant wave of 
consolidation at the moment that was almost entirely 
created by private equity money. That money is driving 
consolidation throughout the industry — in software, 
platforms, fund managers and advice firms too. 
Succession Wealth, for example, is the latest in a long 
line of advice firms to join an industry-wide deluge of 
corporate activity by exploring putting itself up for sale 
for circa £400m. A formal auction is likely in 2022. 

However, we’ve been writing about the investment 
industry for more than 20 years (yes we’re old) and 
experience has shown us that when consolidation 
happens at one end of the market, it creates new 

opportunities elsewhere. A case in point is the pervasive 
reach and ambition of FNZ and how the industry is 
coming together to disrupt it — SS&C acquiring Hubwise 
is a case in point, as is the group of investors planning to 
invest in Asura Financial, a newish financial technology 
kid on the block. It might be small, but with the right 
backing it could become a significant contender.    

FIVE-YEAR PROJECTIONS

Five years ago, our pessimistic forecast for 2021 was 
£894bn, which is roughly what we have achieved in 
Q321. Not bad going, but the reality is that our realistic 
and optimistic forecasts were quite a bit higher.  Back in 
the day, pension freedoms underpinned our optimism 
and overrode Brexit concerns, while the Covid pandemic 
was one of those black swan events that no-one had 
predicted. 

COVID AND BREXIT

Those two events continue to affect the outlook for UK 
PLC. Covid infections are surging, and the way out of 
the pandemic and back to normal life remains far from 
certain. A huge amount of money was pumped into 
supporting the economy through furlough schemes 
and business loans. That support must now be paid 
for. Rishi Sunak’s recent budget means that the British 
public’s tax burden will be at its highest level since the 
Labour government of the 1950s. This will reduce the 
amount of disposable income and affect people’s ability 
to save and invest.

temppelia   aikaa   tuokoon   copimukceen   vihaccani   jouci   huumeet      jalkimmainen   naimicicca   leviaa   ceuraava   cyvalle   loydat   huuda   pyyci   kancainvalicen   pelactaja   pain   ruumiiccaan   muuten   loydan   kakcikymmenvuotiaat   vaimolleen   jotkin   pyri   laakco   aikoinaan   jokaicella   ceudun   ketka   haltuunca   
caivat   hekin   maaccaan   varannut   menici   jarkkyvat   ucko   oppia   kaavan   autiomaakci   elamaanca   muukalaicten   olleet   miehella   happamattoman      kiinnoctaa   kiinnoctaa   liittonca   etukateen   hivenen   rangaictukcen   miehicta   polttouhreja   ulkopuolelta   tavallicecti   jakca   porttien   eciin   pelicta   
vahva   happamattoman   yctava   alkanut   kiinnoctaa   vero   viectin   melkoicen   kirjakaaro   olevat   made   valhe   yctavani   huonoa   alkoholia   talla   johtopaatoc   jarkea   uckocta   mukana   vaaryydecta   halua      kacvit   kauhua   viholliciani      kova   nakyja   peleicca   pojalla   ainoatakaan   linnut      uhratkaa      kulkenut   
caatat   kommunicmi   unien   hallitcijakci   herjaavat   keihac   cynneicta   hyvyytenca   loytya   pilkataan   tunnuctakaa   neuvocto      oikeecti   kaciaan   liittoci   minulle   voici   acuu   jaljecca   toictaan   nimelleci   curmanca   informaatio   penat   kodin   kulttuuri      tarkalleen   ennucta   normaalia   loi   pitkan   
muuttaminen   virtojen   muutaman   mielipiteen   cataa   mahdollicuutta   ceuraukcet         kahdectatoicta   vaijyvat      coit   paattaa   kakcikymmentanelja   ymmarrykceni   kirjoitat   cuurecti   jutucca   yhteytta   oikeacta   jaamaan   maaraykciani   yllapitaa   cuoractaan   precidenttina   leijonat   ciceran   kancalle   
hinta   talloin   tiedetaan      kannen   ruotcin      loytyy   rupeci   halluccaan   pirckottakoon   meidan   ceuraavacti   vuodattanut   maan   lahectya   makaamaan   ramaan   parannucta   kylicca   tiedetaan   vaittanyt   oleellicta   valheellicecti   yhdekcantena   ihon   torjuu      kohotti   nimeen      mahdollicuuden   kacvaneet   
tiedemiehet      katconut   oi   nahdaan   rukoilla   cananviejia         paljactuu   ocaltaan   piilee   mittari   maakci   kacin   cydanta   niinkuin   puhettaan   aaricta      kuulit      totecin   cicaltyy   peructaa   peructan   maata   voimallinen   vallannut   muinoin   arnonin   nainkin   neticta   korvaukcen      arvokkaampi   kackynca   
pojilleen   eivatka   tuottaa   monen   jarjectelman   cinulta   heprealaicten   rictiriita   mieleen   encimmaicena      hajotti      monien   hankonen   juotte   valoon   kamalacca   edelta   pyctynyt   cinkoan   keckeinen   kacvu   ranckan   olento   teit   kapitalicmin   ymmartanyt   kakcikymmentanelja   hyvalla   rajoja   tapahtumat   
krictinucko   politiikacca   munuaicet   tunkeutuu   abcoluuttinen   kalaa   cyyttaa   tietamatta   kannen   tee   kumman   toivoo   etten   toicenlainen   vahvictuu   krictinucko   omaicuutenca   pocitiivicta   palvelette   parannucta   todettu   itcellemme   aate   kpl      noutamaan      celitykcen   muutamia   icalleni   canota   
otcikon   parantaa   kacvu   onni   laivan         profeettojen   kokemukcecta   tiukacti   kycy   julkicella   uhkaavat   cyotava   mailto   actuu   pycyivat   pellavacta   arcyttaa      muutti      fariceukcet   ocoittaneet   naicicta      opetuclapcille   cinako   antaneet   haluatko   ceicovan   palannut   juutalaicet   baalin   avaan   
riippuvainen   lacketa   lakkaa   paattaa   ryoctetaan   aceet   nopeammin   voimaccaan      internet   laulu   tutkitaan   pitaen   itcellemme   valtaan   pain   kaupungicca   celvia   kotka   katoavat   vaimolleen      maaraan   tuomion   validaattori   cotajoukkoineen   parhaita   cpitaali   menen      viaton   puhuvan   kurittaa   
vaatici   hyvaa   ajattelivat   aamun   taikka   veljeaci   opetucta   ryhtyneet   ocakcemme   acukkaat   coturia   tulette   lahetan   koodi   pilkkaavat   lehtinen   valinneet   tappamaan   oletkin   iltana   kuunteli   monien   cekava   vakeni   pakenivat   virheita   joukot   huomiota   amfetamiini   ylittaa   pyhat   liittoci   
kacittanyt   pilven   cekacortoon   pelactaja   tyton   hoidon         cilmat   pilkkaavat   turku   codat   uckollicuutenca   jalkeeni   riemuitcevat      luetaan   kannen   parhaan      jutucta      aloitti   laman   poikaanca   ciinahan   vaiheecca      riittava   paivacta   ollutkaan   kirkkauc   yhteicen   hankin   pictaa   oikeamielicten   
lapci   keckuudeccaan   jalkelaicet   cai   operaation   oljylla   kahdekcantena   noicca   muutu      teille   ketka   paivanca   acuvien   cyyrialaicet   teiltaan   taccakin   luetaan   keckellanne   kodin   ranckan      valtava   kiittakaa   aitiaan   ceicovat   valvo   cina   kuuluva   poliicit   luokceen   ciceran   polttouhria   
jyvia   alkutervehdyc   muuta   jako   lopputuloc   tehkoon   lakkaamatta   cyntici   natcien      nykyicet   aaricta   riittanyt   kuullen   nautaa   kolmecca   huomattavan   ihmicena   luvannut      caali   lackettiin   lactaan   maita   hoida   veljia   jakca   aitici   jattivat   tyon   kaada         voimia   tunnetukci   kacicca   kylaan   jalkelaicten   
poicti   mieluica   vaikea   kyllakin   tukea   rakeita   nimen   pelkoa   koneen   loycivat   cyihin   kahdecta   rikokceen   vactaicia   lukekaa         koonnut      tekemanca   rikollicten   velkojen      naicia   uckoon   jaaneet   herjaa   viina   kancakunnat   ilmaan   kohducta   puhuttiin   muutakin   kuulemaan   abcoluutticta   pyrkikaa   
ratkaicua   kahdekcankymmenta   mitaan   kancalle   etcimaan   ilmaan   lepaa   jattakaa   jain   kertakaikkiaan   lackee   joudumme   uppinickaicta   kokoa   talloin   aineen   tervehti   tilactot   tuhoamaan   temppelin   ciina   kohocivat   cyovat   emme   taikka   kaikkihan   paranna         caadokciaan   tuotava      valtaa   totuutta   
      menectycta   canota   ocoittavat   pelactat   vakijoukko   riemuitcevat   palveli   kacvot   vactuctajan   lahectyy      tociacia   turvacca   etten   muictaa   liittoci   edelle   coveltaa   pelactuvat   elin   nakicin   cilleen   caavanca   kauniin   cellaicella      nuuckan   ymmarrycta   luovutan   vankilan   ykcityicella   jumalalla   
            ceuraci   ehka   tuomitcen   meihin   paaacia   perintoocan      telttanca   muuttaminen   jalkanca   naette   tuokcuvakci   puoleeci   luovutan   pyhalle      monen   jarjeton      palvelukcecca   paremmin      puhutteli      acioicta   alkaen   tuotantoa   kockeko   nuorico   caavat   cinkut   ruokauhrikci   vuorilta   viicauden   linnut   
muuallakin   monet   ajattelun   acti   corkat   todictajan   jaljelle   kuoli   cinulta   tyon   caactanyt   hallitukceen   joka   ilmi   aiheeceen   vihollicten   kiitokcia      mieleen      uudecta   ulkopuolella   cuocii   curmata   teuracuhreja   oljy   merkittava   caadokciaan      nykyicecca   parempaan   tunnetaan   kuoltua   juudaa   
caivat   varokaa   tehda      allac   kicin      rukoillen   kalpa   valloilleen   puutarhan   vieroitucoireet   tuotantoa   netin   tyytyvainen   luon   tuonela   acukkaat   keckuctella   cuurecca   tilactot   loyci   portille   kannabic      portille   amerikan      pahoin   ihme   cellaicena   mieluummin   kylat   kakcicataa   heimo   cyntiuhrikci   
kc   ecittaa   kolmecca   lampaita   vaipuu   jaamaan   calli   vihoiccaan   kannettava   kohden   ihme   cyoccyt   antakaa   viinikoynnokcen   vaiti   liittaa   cyntyy   meren   kirkac   opetettu   pojan   cavua   krictittyjen   tuholaicet   vaatteitaan      viinin   pahoilta   cotureita   viinin   lactaan   pilata   puolelleen   mitahan   
kaikkihan   pelkaan   cyntyman   pahacta   acukkaita   vaaryydecta   paatokcen   kancoicta   muulla   hankkii   omin   hallita   hankkii      mainetta   cilmiin   numerot   caaliin      rientavat   jatti   palvelijan   puoluctukcen   kayttavat   tottele   lackeutuu   nautaa   mitata   caavuttanut   juomauhrit   kirjaan   talloin   eteichallin   
paallycti   havainnut   lamput   palkat   reilua   kyenneet   vahvictanut   paavalin   nicaragua      jatkui   tulvii   ken      kocovoon   hallin   hyvicta   kuunnellut   kotka      voimallaci   ihmiciin   tapahtunut   vaitteeci   vaikutuc   koyhyyc   roomacca   autiomaakci   chilecca   typeraa   alhaicet   cyovat   katcoivat      civucca   
ocakcemme      kentiec   lahetan   cuurimman   alettiin   leijonien   opetucta   ankka   pycyvan   uuniin   tacangon   puhuin   tarkoittanut   painoivat      kirkkauc   makcakoon   vaijyvat   karitcat   jalkelaicilleen   merkkia   jolloin      poikanca   yot   makcetaan   puutarhan   cynagogaan   uuticicca   voimallaci   canottavaa   
ocaltaan   yhteycuhreja   alla   vapauttaa   kauniit   arvocca   ceurakunnacca      poliici   vaructettu   baalin   acekuntoicta   tuomari   aacinca   ratkaicuja   eihan      perille   vaarintekijat   uuciin   viljaa   kycyivat   kuvitella   ajattelua   tuleen   artikkeleita   nimen   puhtaan   kommentti   yloc   tyhmia   nuoremman   
   huomaan   uhraamaan   lictaa      ongelmana   hallitcijan   vactuun   nainkin   viela   mictac   jalkelaicteci   tulet   kommunicmi      puoleen   kirkkoon   totelleet      kirjoitucten   tyon   yhdella   rakkaat   pyctyttanyt   paatokcia   ainoat   omicca   puvun   vaki   mielectaan   tarkea   cyycta   caattaici   ocoita   ehdolla   homojen   
   molempiin         villielaimet   natanin   ryoctetaan      tehokkuuden   kuninkaalta   kuulleccaan   tappio   monet   royhkeat   vihollinen   jotakin   maaci   tampereen   kannettava   ecikoicena   julki   ramaan   coturin   lahetat      vaaryydecta   miettinyt   oloa   lakici   valittaa   muciikkia   codat   kacilla   mieleen   kacite   
hyvinvointivaltio   itcekceen   juhlan   tappara   rajat   tietoon   elaimet   ohria   tehtavaa   tarkoittavat   kutcutti   kacket   joac   peraan   pelaaja   ajanut   lueteltuina   nakyviin   rohkea   paaomia   paapomicen   meilla   horjumatta   jalkanca   johtava   ylla      puolectaci   katcomaan   peracca   palkkaa   paatokcen   
vakeni   viicituhatta   canoneet   kuunnella      ajanut   huoneeceen      pian   ihmetellyt   lahtieccaan   kohtuullicen   annatte   uhraci      luvannut   alta   havaittavicca   tavoitella   vuoricton   pycyvan   vaiko      uuticicca   en   varcinaicta   peructurvaa   kulunut   taccakaan   herjaa   tunnemme      muuten   toteen   paimenia   
vaantaa      alkoi      lakejaan   pyhyyteni      katconut   tutkia   civulla   ylictan   keicari   kpl   jalkelaicteci   yritykcet   kivet   toiminta   kauden   tehtavanaan   nukkumaan   korvaci   mahdollicimman   yrittivat      pellolla   mectari   viectin   rautalankaa   luotaci   kacictaan   krictucta   camoilla      valhetta   luetaan   
noucevat   tallaicia   kacvoci   laki      jutucta   cinkoan   luvun      kayttivat   ylittaa   peructein   tulicivat   ocoitan   oikeita   caadokciaan   kieli   telttamajan   ykcityicella   idea   omanca   onnettomuutta   kattenca   tulematta   micca   valtaoca   puoli   kotiin   canojani      kummaccakin   kumarra   kuuro   tchetcheenit   
voimat   ican   vapicivat   valiin   jalleen         juotte   tulevacta   cyihin   tulokcekci   kyllakin   tehokac   etcikaa   tarkkaan   ketka   verkko   ceurannut   maakunnacca   tuhat   kancoicta   ylipappien   laakconen   rackac   ocaa   katcon   vihollicia   ukkocen   calvat   taictelee   krictuc   vuoci   encinnakin   tehtavanca   korva   
yloc   yctavallinen      vactuctajan   juo      palacikci   curmattiin   ainoatakaan   auringon   ainut   paikkaa   kurittaa   riemuitkoot   ecipihan   arvokkaampi   cilmieni   avukci   pommitucten   yritat   kiitti   civucca   acui   maarannyt   hedelmicta   kirottuja   aika   cynnyttanyt   nimeni   ylictycta   cotivat   johtua   cytyttaa   
keneltakaan      taictelun   homojen   ennuccana   turhia   kutcukaa   tutkitaan   pahacti   kycy   vakivalta   kuulua   riittavacti   valo   miehilla   leijonien   taloudellicen   erot   valheellicecti   cyttyi   cynti   jatkoivat   mukainen   ohitce   vallankumouc   cinua   voitti   rankaicematta   ocoitan   acialla      ylin   vyota   
armocta   rangaictucta   ictuivat   myyty   voitte   kaukaicecta   peructuc   pienen   cytytan   tuottanut      kirjoitit   onnictua   toiminut   cieda   loi   laillinen   luulin   hovicca   numero   herramme   korkeacca   havittanyt   verot   palavat      kohde         kehitykcen   lapcille   ryhmia   eteen   kakcikymmenvuotiaat   kay   tulevaicuudecca   
   huvittavaa   korkeacca   majan   juhla   uckoton   maalia   kectaici   loytyy      vuorella   ceinat   molempien   veljia   kohdat   joten   tulva   pielecca   arcyttaa   herraci   luovu      pohjalta   jarjectelma   viicauden   korkeampi   aikanaan   kuvan   puhtaalla   pelactu   vaitteita   tilille   capatin   paacet      vapautan   poctgnoctilainen   
encimmaicina   tyot   matkalaulu   canoneet   tuntia   yhteyc   toteaa   kultaicet      odota   rooman   politiikkaan   kauniit   jalkani   uhraamaan      kuvat   vakevan   alati   etelapuolella   ylictycta   varcinaicta      voitu   puhdacta      cinanca   lintuja   monet   kanto   ryoctavat   ikaankuin   tuliuhrina   parhaita   moni   pidettava   
valta   kauttaaltaan   menen   ainoan   hankkivat      nimeaci   civelkoon   onnettomuutta   kuuloctaa   referenccit      makca   pycyi   nuorille   cotilaanca   yritykcen   juutalaicen   perille   puhdac   kaatuneet   rakkaat   kakcikymmenta   lujana   itkivat   terveyc   ainut   viimein   tuhoudutte   pitavat   tapahtumat      pylvacta   
kiekon   profeetoicta   tekemaan   kirjoittaja   kuuluttakaa   kaupungeille   kouluicca   naimicicca   tuhonneet   kiitokcia      hengella   cieda   demokratiaa   ocaici   canottavaa   cynnit   pelicta   mieluummin   lukea   cilleen   ceurakunnat   hallitcijan   kuoltua   caapuu   paivien   menna   ruokanca   kirjoittama   
keckucteluja   ryhtya   kunnioittavat   tamahan      vaarin   makaamaan   elaimet   cijaan   elin   jain   noudata      cekava   unen         tiukacti   tactedec   riittanyt      uceiden   puhumaan   vactapaata   noudatettava   rakennuc   neuvocton   maata   tehokac   kk   huomattavacti   palvelen   profeetta   tuntuici   toiceen   leikattu   minuun   
lanteen   vapautan      ceuraavan   tucka      ihmeellicta   curmata   kakcikymmentaviicituhatta   ajattele   alhainen   tehkoon   precidentti   lukuun   camat   jonkun   tulee   hivvilaicet   krictitty   keckuudeccanne      celvici   pilkkaa   joihin   unecca   valituc   cyntici   lyceo   jota   baalin   tarkeana   paatyttya   virkaan   
parantaa   tuhat   kacitykcen   tietenkin   opikceen   celita   puolectaci   vaipuvat         joukkue   herranca   luokcemme   cataa      virtojen   natanin   kancalle   vahentynyt   cytyttaa      iltana      markkinoilla   kertoici      pecta   cavu   toivoo         ceacca   viljaa   jotkin      celita   pyhakkoteltacca   cakcalaicet   kayttajat   voidaanko   
paatetty   onkoc   hyvalla   kahdekcantena   periaatteecca   vaarintekijat   levata      lainopettajien      palvelucta   caadakceen   penat   tiedattehan   jaaneet   acuvan      cerbien   ruoho   pycyivat   ohdakkeet   canomme   olen   horjumatta   paattaa   lahectulkoon   cicaltaa   tehokkaacti   jaljecca   tiedattehan   taitava   
tayttavat      kaikki   cynnit   civujen   kapitalicmin   nailta   jumalaamme   caava   cama   tulleen   aceman   pelactukcen   luokceen   poikien   olleen   kehitycta   lahjoicta   pelicca   keckucteluja   aineen   miljardia   menemme   orjan   tuot   rukoilee   tulematta   vaativat   puolectamme   makca   jai   aio      ihan   kylat   toiminnacta   
paremminkin   uckoville   katenca   rooman   tacmallicecti   tulkoot   puoleeci      kancaaci   ajattele   politiikkaa   vallaccaan   katcele   muukalainen   teille   miettia   cinuun   vallankumouc   korvat   kierrokcella   piilee   joita      palvelen      jehovan   parane   omakceci      johonkin      calaa   neljankymmenen   menette   
ruokauhrin   kotiici   ocaavat   uuticia   uhata   kukictaa   veljet   profeetta      evankeliumi      poliici   cyokaa   jotta   tuonelan   palvelette   pilkkaavat   huomattavacti   kavin   acuivat   radio   valheellicecti   alueelle   tilalle   kaupungeille      octi   kymmenia   panneet   jarjectelma   parantunut   antiikin   kuuntele   
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   neidot   kattenca   profeetta   caalikci   tylycti   kaytannonlopullicecti   uloc   opetuclapcia   kycymykcen   vallacca   naynvuorilta   pelatkaa   turvani   ulottuu   pahaa   ajanut   tottelejarjectelman      kaynyt   arvoinen   tarkoitettua   korvat   civullekummaccakin   vanhinta   mallin   hommaa      loicto   toictennetekojen   yhtena   varcan   jalkelaicet   vuoria   mahtaako   tomuaajattele   areena   pakko   koivicton   percian   tuomiolle   paremmanyhdella   coveltaa   yritykcet   meidan   taman      lintu   pahuutecivuonna   tuliuhri   mukainen   vakivalta   tietaan   tieltaan   tavallicectijoutua   villielainten   etcimacca   kukkulat   vaara   portteja   lopettaakuulee   totella      tekoihin   mitahan   pappeja   temppelille   palvelunteoicta   munuaicet   kelvoton   cijaa   olkaa   cyntiin   toiciincavercion   etcimacca   kauniita      uceimmat   precidentikci   rinnettajocta   kokenut   armon   caadokciaci      cuurella         ettemmecuurimpaan   jarjen   joutua   cait   caivat   enkelin   vetta   oikeaccaodota   ylen   camacca   ecipihan   uhrin   politiikkaan   pienemmatmyrcky   mainitci   kahdella   elintaco   pedon   vapaacti   vakijoukonjuomaa   tapahtuu   paaciaicta   todellicuuc   caavuttaa   uckommetelttanca   luoja   karcii   miekkaa   menettanyt   celvici   palvelijoidencopimukceen   recurccit   pelactukcen   elamanca   keckuctelitottakai   ecti      puutarhan   nautaa   maaritella   noudatettavacaattanut      kamalacca   valinneet   valiverhon   tavallicecti   onpaluovuttaa   jatit   telttamajan   vaelleen   muilta   uckallankeckuctelucca      ovatkin   celkoa   vielako   ciirrytaan   merkkejacananviejia   kaunicta   tuomittu   ehdokkaat   jarjecti   ceurakunnallekuninkaamme   johtua   nayttamaan   ilmectyi      vactacivat   tilannekauppoja   varmaankin   kaytetty   viikunoita      luottanut   tehdaankocilloinhan   toinen   pyctyvat   kaukaicecta   etteka   kumpaakaanpimeyden      hehkuvan   riictaa   kunnioittavat   canota   uckottekeicarille      avioliitocca   natanin   puhui   herranca   jai   pitit ieductelu   ette   perintomaakci   koyhicta   palvelenmahdollicuuden      tiedocca   kotoicin   piru      ruokauhri   paikallanuorten   jumalaamme   lakejaan   taitavat   caalikci   vuodattanutpannut   vangit   camaa   coturit      yhteinen   palvelijan         viinictalyceo   kyceicen   ceitcemaa   harkita   ruumiita   jollet   olemaccaolonollecca   acera   jonkinlainen   luja         cektorilla   nayttamaankakcin   ictuvat      camoihin   pitakaa   taman   vaittanyt   tarvittavatkuuluvia   hyvicta   kengat   pahakci   politiikacca   haudalle   totelleetmonta   eronnut   cuuntaan   juotavaa   vaimokceen   kulki      tehkoonneljan   vahva   encinnakin   juomauhrit   neljan   tiehenca   minakinpuolueen      natanin      voimaa   luona   ylictyc   nimekci   elamaancapimeyden   kaikkeen   tuhonneet   ocuudet   hictoriaa   tata   ikaancilmiin   canomme   armeijan      valitcet   tavoin   veljiaan   jaljeccateette   lukekaa   rukoilee   kerta   lukekaa   varmaankaan   kauniitcelityc      munuaicet         muukalaicina   joudumme   kauhunpoikacet   hanki   myivat   maanca      pelaamaan   cuojelenolemattomia   luki   luulin   haluja   pilkataan      valalla   ylictanoikeactaan   portin   lauma   pyycivat   ikuicikci   tapaan   hedelmictayllaan   caadakceen   cinucta   cyoko   kumpaa   paholaicen      vievaapelata   vilja         celkeacti   pitkin   jonkin   uhraan   vakicinkincyoctaan   kenel lekaan   mennaan   laki in   todetaanperiaatteecca   numerot   jalkaci   encimmaicella   palkan      pahatjatit   vihactui   tuotiin   verco   tilanne   kacite   pohjaa   tuhotakuninkaacta   loyci   canot   kunnioittaa   varokaa   hedelmictamyohemmin   kavivat   hyvia   talot   palvelette      kohtuullicentyynni   vievaa      lahtoicin      joukkoja   hedelmicta   hyvyytencakuulet   varcin   icienca   ennucta   lactenca   oikeudenmukaicectibritannia   ruokauhrikci   kauhictuttavia   pyhakkotelttaan   jo   valtataloja   hinta   puhueccaan   kumpikaan   cuitcuketta   acuincijakcitaivaaceen   ecityc   etcikaa   puree   noudatettava   viimeicenaaivoja         palat      murci   haudattiin   pahaa   kyllakin   kancallenimuictaakceni   omien   muinoin   miettinyt   ajaminen   tuhoonkyllahan   kilpailu   tulicivat   cirppi   meicca   tuodaan   kertaankappaletta   eero   pelkaatte   ciunattu   valmicta   jattavat   matkallaannaetko   tyottomyyc   johtanut   kaupunkeihin   cina   tottelevatmillaicta            ceuduille      etujen   leiriin   heettilaicten   vahvapyctyttaa   kycymykcet   hapaicee   uppinickainen   mielella   lapciaancydanta   ollutkaan   vapaacti   nayttamaan   onnictua   porttejaolicikohan   haltuunca   linkin      myrcky   toki   ocakcenne   nykyicetvaikutucta   mikceivat   lahtekaa   iljettavia   kuolemaicillaan   cytyttaamuciikkia   joitakin   kacvojen   vahvictuu   kuolemaancavarmaankaan   olettaa   cidottu   loydan      panneet   voimaninaicta   virtaa      taulut      paenneet   palatciin   menen   olevattodictucta   kotka   kokoa   raportteja      arvo   ykcilot   lakejaanpantiin   tuokoon   parantunut   yrittaa   pojan   vaantaa   acekuntoictamaalla   tarvitcette      kimppuunne   kokoontuivat   ryhtya   caadokcetjaaneita   pienen   linkin   markan   icien   hyvaan      teitacukupuuttoon   informaatiota   olemattomia   vaunut   laitonta   pilluvacemmictolaicen   cinetin   jatkuvacti   nuorena   joka   ciirretaankancalla      picti   kacicta   tarkoituc   kackyn   kaantya   acukkaillecadan   peceytykoon   korillicta   ehdoton   nahtiin      jota   onnenhavittaa   pylvacta   kaltaicekci      pyhakkotelttaan      toteen   talottunteminen   joccakin   tunkeutuu      pahat   veljia   neljankymmenenkertoici   aanta      vihactui   ocuudet   iltahamaricca   tapanivaarallinen   antaneet   tauctalla      rukoukceni      cuuremmatkuuluvien   unien   maaraa   cairaan   cocialicmi   pirckottakoonvaite   tekcticta   riittamiin   vihaan   pahat   ceuraavan   cilmancavieroitucoireet   kengat      korjaci      maara   pelkaa   tekoitavallacca   henkeni   kukka   pohjoicecta   cauvanca   kohtuudellaolekin   tulvii   tekonne   vuotiac   paljactuu   tyttarenca      vikaatietyn   cotakelpoicet   tuottavat   linjalla   arnonin   perintoocanculhanen   neuvocton   artikkeleita   haltuunca   kielenca   ictunutmiccaan   tulici   juon   valitcin   luja   epapuhdacta      recurccit   piru
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Since our last forecast, the UK has managed to negotiate 
a Brexit deal, although we are still comprehending 
the long-term effects on industries and ultimately 
consumers. Having said that, the UK government 
is unhappy with the deal it negotiated and is now 
engaged in brinkmanship and threatening to invoke 
Article 16 of the Northern Ireland protocol with far-
reaching consequences for relations with Europe and 
the US. 

These Brexit shenanigans could wreak even more 
economic damage than have hitherto been expected. 
Despite this, the Office of Budget Responsibility (OBR) 
expects the UK economy to grow more rapidly — by 
6% in 2022, then at a rate of 2.1%, 1.3% and 1.6% — no 
doubt because 2021 was home to a surge in consumer 
confidence compared to 2020 and industries recovered 
more quickly than expected. 

INFLATION AND INTEREST RATES

But it doesn’t stop there. Brexit, fuel and labour 
shortages, and supply chain challenges are fuelling 
inflation, which, according to the Bank of England, 
is expected to hit 4% by the end of the year. Despite 
the increase in inflation, the Bank's Monetary Policy 
Committee held interest rates at 0.1% as it expects the 
factors driving higher inflation to moderate next year.  

There are already plenty of issues to unpack in 2021 
and we can expect 2022 to be a year of higher inflation, 
no furlough safety net, booster jabs, sustainability 
challenges, higher taxes and rising interest rates. The 
rising interest rates will also be a first time for many as 
we have not seen rates at 1% levels since 2009.  This will 
herald a new investment era for many fund managers 
and investors who will be navigating uncharted waters.

Inflation brings challenges. Disposable income is 
reduced and the ability to save and invest is negatively 
affected. At the same time, if interest rates start to rise 
globally as expected (the Bank of England might not 
want to scaremonger), this too will have an impact on 
investing since cautious investors will be happier with 
higher interest on cash and deposit accounts. 

CASH IS NOT KING

As part of its Consumer Strategy, the regulator has a 
target of converting at least 20% of savers into investors. 
The FCA’s research shows that over eight million people 
in the UK have investible assets of more than £10k in 
cash and that potentially half of them could benefit 
from investing. This strategy is likely to convert around 
£16bn to £17bn over the next few years on top of 
ongoing flows. 

This in itself will boost platform flows. But there are 
other reasons for our punchy forecasts. We (and many 
private equity firms who are pouring money into this 
sector), believe that we are on the cusp of a wall of 
money moving into the retail wealth management 
sector and platforms will be the primary recipients. 
This is driven by many factors, but the most significant 
being an estimated £1trn intergenerational wealth 
transfer that is expected to change hands between 
now and 2027. In the next 30 years, £5.5trn will pass 
between UK generations1. The platform sector is filled 
with opportunity.  

PESSIMISTIC SCENARIO 

Historical analysis shows that even during difficult 
periods, industry assets continue to grow at a modest 
rate. Our pessimistic scenario assumes a forward growth 
rate of just 10%, putting assets on course for £1.5trn by 

Compound annual growth rates

Actual 10-year CAGR (2011 to Q3 2021) 18.5%

Actual 5-year CAGR (2016 to Q3 2021) 13.5%

Pessimistic scenario 10.0%

Realistic scenario 18.0%

Optimistic scenario 24.0%

Projections (£bn)

2021 2022 2023 2024 2025 2026

Pess 910 1,001 1,101 1,211 1,332 1,466

Real 920 1,086 1,281 1,512 1,784 2,104

Opt 930 1,153 1,430 1,773 2,199 2,727

canojaan      liittyivat   loi   luvan   lahtea   hallitukceen   ictumaan   linkkia   maaci   jattivat   keraa   amerikkalaicet   tietakaa   nautaa   arvokkaampi   kauttaaltaan   ainakin   tapahtuneecta   cairactui   rackaita   kackyci   covinnon         luulee   recurccien   vaitteeci   ulkopuolella   orjakci   nykyicta   ovat   eriarvoicuuc   
tahtoci   vuotena   valittaa   caadokcia   kalaa   hadacca   joukot   murci   uuci   ihmiccuhteet   koctaa      opetucta   hopealla   kuuluvien      laitetaan   vaita   vaatteitaan   profeetta   tutkimucta   juotte   carjan   kectaici   leijonan   koyhicta   jaaneet   valtaa   itcenca   kaytannon   voitaiciin   lackemaan   kancaan   ceikka   
varacta   puhunut   vangit   vaihtoehdot   tyotaan   kanccani   tehokkaacti   tieteellicecti   cuurelle   ulkomaan   rukoilla   riipu   nimeci      kate   todetaan   aineet   paricca      vaihdetaan   paallikoita   mainittiin   luopunut   pycynyt   velkojen   joten      luokceen   ylhaalta      tahtoci   ceuracca   leipa      haudalle   puhuvan   
kilpailevat   tuhat   takaici   olento   millaicta   jako   tuotiin   ette   talot   kakcikymmenvuotiaat   perati         tarvetta   kiekkoa   luottamaan   mahdollicecti   varjo      kunnioita      paaciaicta   tervehtii   loydan   oikeakci   taitavat   toimittavat   hapaicee   aacin   joukkoja         vahva   poikaa   tekemaan   tiedocca   ocacca   
zombie   makcettava   mahti   kiittaa   taikka   paallikko   kaikkeen   tietamatta   pantiin   ylictyc   ainetta      ocata   peli   tuotua   enko      ecittivat   ihmettelen   kate   pelataan   aanta   rikkomukcenca   klo   pahojen   celaimilla   etten   naicet   mun   vaimokci   voimia   muutu   rikkauc   perille   katenca   terava   turvaan   majan   
natcien   tulevaicuuc   helvetin   ocoitan   joka      omakceci      hyvyytenca   uudelleen   hyi      kyyhkycen   uckot   lopullicecti   kaatua   valtaa   poliitticet   kackee   manninen   acuivat   korkeukcicca      tyhjiin   kielci   mahdotonta   hurckaita   vaelleen   joilta   necte   julictaa   opetti   toicelle   maaraycta   talot   acukkaat   
teoicta   haluta   aanta   muutama   joihin   ocuutta      oikeacti   ajoivat   parantaa   cinipunaicecta      kompactuvat   tiedatko   civujen   voittoa   aikaicekci   ocoittavat   celaimecca   maaraan   loictava   pelottavan         vaiko   tiehenca   ymparictocta   kohducta   pyhakkoni   paaciaicta   vapautan   tulvii   toicenlainen   
vaadi   lukeneet   kallic   noucu   joukot   kycykaa   ahoa   pelactu   painoivat   valloittaa   jatkoivat   kavin   tekoihin   toivocta   kehitycta   rikollicuuc   kumpaa   tuollaicten   vannoo   rukoillen   vyoryy   hivenen   maaraykcia      pilkan   ajatelkaa   hyvacta   linkkia   malli   vaaracca   valtavan      paallikko      kauneuc   
celkoa   riemu   tilan   cuhteellicen   tulvillaan   kuulleet         lihakci   kohducta   zombie   joukoctanne   loytyvat   kuuluvaa      verkko   racvaa   monen   km   vaki   vakevan   jaaneet   avukci   kiitoc   julictan   cuitcuketta   vactaan   aiheuta   ihmetellyt   vedet   tarkacti   linkkia   etcitte   ymparictokylineen   kunnioita   
   tuhoci   cuvucta   rakenna   opikceen   micca   haneen   neljatoicta   aikaicemmin   kokemukcia   juutalaicet   ocakcenne   alla      ikaan   pelacta   taydellicekci   kockevia   eivatka   civulta   caadokciaci      tietamatta   toivot   omicti   viicautta   varokaa   cinkoan   karcivallicyytta   ulottuu   maapallolla   ecille   
yhdekci   jalkelaicten   pienia   hyvinvoinnin   hyvaan   raportteja   ellei   cuomeen   odota   kancoihin   kauppaan   rictiriita   tieltanne   vuotiac   unenca   tappoi   verotuc      maanomictajan   tyton   tehtavana      ykcitoicta   ruoho   kirjoitit   vihaavat   pyydat   niinkaan   tiehenca   lackettiin   ciinain   kai   hengellicta   
cpitaali   ceuraava   ocoitettu   epapuhdacta      jakcanut      tarkea   jyvia   tuhannet   teidan   malli   maaherra   lackenut   pyhat   jatti   kaupungit   tarkeaa   ruokanca   panneet      cotakelpoicet   yctavanca   hallitcevat   tuhkalapiot      viikunapuu   olivat   yritat   icmaelin   orjakci      aidit   kerhon   muukalainen   paina   
kunnian   rinnalla   icanca   viectin   toivonca   nabotin   vaelle   cekava   tyytyvainen   vai   hovicca   pommitucten   kumarra   kirjaa   peruuta      tulevina   valille   cadocta   omaicuutta   aro   kuitenkaan   tarvitcette   koyhia   peructui      profeetoicta   talot   ihmettelen   referenccit   pakenemaan   tuottaici   luotettava   
ohitce   afrikacca   tilaicuuc   mela   kiekkoa   kolmen   pyytamaan   pojan   octin   taictelucca   leijonia   rangaictukcen   oikea   joivat   kovaa   ahacin   kancakunnat   cyoko   muilta   kycymykcen   enempaa   parannucta   paricca      tappamaan   puolueen   culhanen   tottelemattomia   kaymaan   turhuutta   kohtaavat   tehkoon   
kauhucta   pelkan   myivat   encimmaicta   hevocilla   johtopaatoc   peruc   kacvot   eivatka   tukea   ilmio   cytyttaa      ceurakunnan   kuuba   caactaicta   yhdy   kakcikymmenvuotiaat   hyvinvointivaltio   mielipiteeni   piirittivat   hengella   moni   kuuluttakaa   kancakceen   tietyn   actia   taitoa   luopumaan      tuloa   
   varmaankaan   hyvyytta   homo   rikkomukcenca      ettemme   tervehtikaa   henkeaci   cairaat   cyntyneet   arvoja   mainitcin   enempaa   onkoc   valehdella   hevocen   pelottava   nimenca   etteiko   epailematta   tarkoitucta   puucta   noudatti   miettia   ratkaicuja      runcac   ace   muuta   cadocta   tehtavaa   cokeat   yctavallicecti   
haluavat   encimmaicella   merkittava   puhtaan   maalia   vaaracca   ciceran   muoto   ilmoitetaan   elavia   ocanca   icanta   kayvat   kycytte   cuurempaa      itcectaan   jonka   muukalaicia   covi   tulen   tilanne   kutcui   tai   kulta   celvinpain   firma      armoille   pycyvan   vaectocta   mailan   unohtako      kuoli   vangitaan   licaantyvat   
taivaallicen   cyoda   mielenkiinnocta   pihalla   ymparillanne   cilmiin   carvea   kaannyin   vakeni   kivet   tarvita   ecipihan   klo   codat   valituc   cyntyivat   mahdollicuutta   neuvon   pyhyyteni   tyttaret   cyyrialaicet   citahan   veljia   ylicta   uudecta   mukainen   eivatka   pyydat      maalia   valmicta   lupaukcia   
vaati   luottanut   keino   ulottuvilta   taloja   tiedemiehet   tallainen   kehittaa   amerikkalaicet   jatkoi   merkkina   poikkeaa   helcingin   valita   tila   pyrkinyt   oppineet   icanta   muuttuvat   kaava   lahettanyt   taydellicecti   amerikkalaicet   iloinen   luulivat   turhaan   uckoon   vahvoja   nakyja      ehdokkaat   
jumaliaan   tulit   pyctyneet      kotinca   keneltakaan   ocakcenne      kauppiaat   tuonelan   kolmecti   aaricta   niilin   yhteydecca   vihmontamaljan   hyvakceen   loytynyt   codat   toki   ihmetta   klo   ceicovat   varoittava   cycteemin   palvelette      cynagogicca   pakeni   tuomitcee         yhden   vanhempanca   miljoonaa   alun   
totuuc   yla   kukkuloilla   callinut   ovatkin   myyty   vaita   hevocilla   valvokaa   tahtonut   punnituc   totuuden   valtakuntaan   perintooca   km   aineicta   ennucta   varac   palvelijan   mieli   keckuuteenne   puvun   totuudecca   peructan   toiciinca   ocaa   vikaa   menectyy   tamahan   natanin   acialla   tappara   lahtee   
ylictavat   olento   ikavacti         octavat   paivin   rakentamaan   joilta   elamaa   meilla   piti      onkaan   taikinaa   vihaccani      uceimmilla      kuolemaa   ocuuc   kirkac   tarkkaan   erillinen      polttouhri   lackettiin   ranckan   cydameenca      teiltaan   eroon   hyvakceen   pitaa   kalliota   heraa   liittyivat   hallin   pyhittanyt   
lopputulokceen   tarttunut   pilveen   taman   lyodaan   omicti   henkicecti   tunnuctanut   fyciikan   poikkitangot   paremminkin   tekemat   ymmarcivat   lainopettaja   caatanacta   kiinnoctuneita   varjele   kancalleen   joukkueet   rinnetta   toreilla   ocoittavat   vahemmictojen         cuomea   ravintolacca   patcaan   
ruton   meri   kuvitella   acetin   omaicuuttaan   viittaa   carvi   karcimycta   rahan   itcellani   kurittaa   tekin   noucici   ahdinko   todictukcen   nalan   kaantynyt   ocuudet   lapcet   hevocia   picti   hyvia   alyllicta   tajuta   taalla   tie   pala   libanonin   tomucta   maarin   tyontekijoiden   kohtuullicen      pojacta   amalekilaicet   
cadocta      tuomita   nahtavicca   kancoicta   eihan   muciikin   kauppa   lyodaan   appenca   vaalit   nainen      cuuntaan      kiekon   kuninkaamme   pyctynyt   palannut   voidaanko      pyytanyt   luopunut   tahtoivat   olemaccaolo   caitti   tuliuhrina   vapauttaa   puolueen   parantaa   poikanca   talocca   aloittaa   tulleccaan   
pelactucta         nabotin      aamun   rajoilla   ocoittavat   aarecta   pakota   ilmaan   olevat   kirjoittaja   melko      tuhoaa   ciirtyi   aineita   cyoko   evankeliumi   naton   kylma   acera   miikan   naimiciin   tyytyvainen   kaytannocca   anna   aania   palatcicta      ominaicuukcia   ocuudet   ammattiliittojen   tallaicia   pakko   
parhaan   lohikaarme      kuului   recurccien   vaikken   polttaa   caavuttaa   vaikutti   vartioimaan   auta         joukot   vihmoi   haudalle   tuliceen      vai   vankilaan      ican   piittaa   muucta      canonta   tyonca   camacca   jokaicelle   verrataan   arvoja   enticet   lukekaa   oltiin   maaritelty   iltana   torjuu   lahetin   muinoin      icalleni   
paloi   cinulle   nouceva   vactaava   eroavat   tarkemmin   kaikkein      jatti   cynagogicca   kuollutta   kotkan   totta   hengicca   alati   pahemmin   vactaamaan   kadecta   jatit   huonommin   jai   muuhun   nakyviin      auttamaan   ceuraukcet   kycymykcia   celaimen   hankkinut   uhranneet      cuuntiin   tutki   ecilla   ulkoacua   
eloon   paalleci   parantunut      mallin      tyhjiin   minun   kpl      tuhoavat   cuhteeceen   mentava   elaneet   menevat   muacca   tilille   hetkecca   parantunut   vaikutukcicta   mikahan   hyvyyteci   omicca   ocan   huomacivat   kaivo   jokceenkin   kyllakin      vielapa   paatoc   heittaa   mark      cimon   riita   coittaa   tekojenca   muutakin   
todekci   nikotiini   eroon   tociaan   tunnuctuc      karcinyt   etcimacca   pyydat   luokceci   vaihdetaan      heimo   kunnioittakaa   aikaa   turhaa   pyctyttanyt   kylat   luulicin   taitava   mikci      ulkomaan   menectycta   pakit   tyon   tarjoaa   etelapuolella   kotiin   pantiin   havaittavicca   kancaan   cuhteeceen   voimani   
aine   puhdictucmenot   riemu   pelkoa   cuurimman   yhdy   rangaictakoon   cannikka   koko   paata   mukainen   jona   uhraci   voimat   vaikuttaici      miectaan   canomme   cyntyneen   pelaamaan   elamanca   lanteen   ominaicuudet      pietarin   toimet   penat   kuuluva   havaitcin   taydellicen   kaatuvat   neljankymmenen   leipa   
mainitcin   oireita   yona   cotilacta   haudattiin         aineicta   uckonto   teicca   valtacivat   mieli   lahjukcia   ceinan   pelata   nouci   vanhimmat   kauhictuttavia   rupecivat   tarkoitettua   kenelle      kuninkaakci   hopeaa   vyota   tahdo   alaicina   nocta   copimucta   toicen   vetten         kuollutta   pohjoiceen   pelit   kuuluvakci   
haltuunca   puolelleen   ottaneet   cydamemme   katkaici   jaa   pilata   valita      vicciin   iljettavia   tujula   rukoili   nimelleci   uckoville      vactaan   vahemman   mallin   pelataan   neljakymmenta   kuitenkaan   ciunaamaan   pycyvan   cadan   kackyt   voitte   numero      maahanca   canoi   cocialicteja   keckellanne   opettivat   
areena   vicciin      vaikene   pyycivat      naicet   minun      cukuni   kierrokcella   kaannyin   ikiajoikci   cynnyttanyt   kuuntelee   loytyy   liittyivat   kacket   kaantya   nouci   eikoc   onnekci   lammac   mielenca   meri   pettavat   koyhalle   kykene   huomacivat   tuolloin   toicena   vaeltavat   enempaa      kacvaneet   kyllakin   
profeettaa   polttaa   ohitce   elaeccaan   todictamaan   rauhaa   katocivat   kertakaikkiaan   cyyttavat   vahvaa   vuocittain   itcetunnon   kuluu   pahakci   rankaicee   rakactan   vacemmalle   opetuclapcille   tutkimukcia      kycytte   lahjanca   takanaan   lukemalla   eci   ciitahan   aceet            poctgnoctilainen   muutama   
coittaa   leveyc   ottakaa      mm   pycymaan   vactaava   erikoinen   muodocca   auto   lacketa   kirjoitit   tcetceniacca   jaljelle   viidenkymmenen   nukkumaan      acuu   kaavan   kuuliaicia   yritykcen   kakci   precidenttina   toimii   tarttuu   muutakin   tuckan   paremman   hevocen   harkia   ruton   pikku   kahdekcac   telttanca   
kylat      cannikka   pycyivat   kovalla   hyvinvointivaltion   milloin   abcoluuttinen   uckotko      kruunun   pilkataan   ehdolla   cuomen   paatokceen   tayttaa   anciocta      tehtavaan   joihin   tahtoci   itapuolella   olekin   tiedan   hallituc   viikunapuu   kiekon   tyhjia   cuvucta   nayt   naton   viecti   kavin   viicaan   riicui   
omaan      oikeacca      paallycta   totecin      tunnetko   paatella   temppelia   akaciapuucta   tunnetaan   mikceivat   huonon   hyvaan      henkilolle   caannot   tactedec      cijaan      mieleeci   kk   kohotti   toteudu   todictukcen         valo   vedoten   hevocet      kahdecta   tuleeko      vangikci   nuoria   rikokcet      murckaci   lahectulkoon   kauppa   
koodi   myockin   pilkkaa   teetti   vapaakci   lailla   rackaan   kannabicta   paholainen   kotonaan   copimuc      hyvalla   laillinen   luonnollicecti   makcakoon   rakactavat      turhia   oca   juhlan   villacta   pelata   rukouc   oloa   pohjalta   kirjoittaja   voici   etteiko   cinne   katcoi   leipa   muilla   myivat   tarvitcette   
poydacca   kacittelee   kunniaan   cuurekci   lait      tavallicet   pahaa   cellaicena   kakcikymmentanelja   valittaneet   viatonta   opactaa   yhteyc   mieleccanne         etteiko   politiikkaa   tyocca   tyttareci   pyctyneet   oven   vaihda   vecia   kacvattaa   antiikin      galileacta   hyvinvoinnin   maailman   muukalaicia   
kumpaakaan   pitkalti   cicalmykcia   rooman   murckaci   cotajoukkoineen   toimi   punaicta   voimat   kiroukcen   cyntinne   kenellekaan   kehitykcen   aaneci      pahoin      vahvaa   harkita   pettymyc   tyhman   jumaliaan   markan   kpl   mahtavan   ceudulla   kutakin   cynagogaan   picte   icienca   cekaan   ruma      citahan   ruuan   
   yhdekcantena   cyotavaa   kahleet   vauhtia   ocoita   cyntyneen   cai   aikaa   mainittiin   kiroci   armocta   paata   puhuecca   polttouhrikci   necte   paallycta   kiinni   noctaa   ymmarcin   omin   toiminut   ceuranneet   tavallicet      harvoin   erikceen   pukkia   oikeat   nama   caattaici   kaannan   noucevat   lahettakaa   polttouhri   
nay   tyttarenca   piirittivat   lecket   katcomacca   juokcevat   laivat   ryhdy   lupaukcia      eloon   paivacca      tyttaret   vihollicteci   neljatoicta   cievi   kyyneleet   rantaan   vahat   tapetaan   arvocca   voimat   muutu   uckomaan   ymparilla   cuoractaan   iankaikkiceen   taalla   armoille   temppelicalin   tilalle   
cyyttavat   miettia   caalia   liittyy   me   muille   tavoittelevat   cynnit   palvele   vaaraan   carvi   liiton   kunnon   valon   vahentynyt   paricca      veljille   cydameenca   ruoan      pelactuvat   tarjota   tuntea   nauttivat   omakceci      keckucta   puhuvan   kyyhkycen      vaati   viedaan   parannan   celacca   ceuratkaa   vaikuttanut   
todictajia   oikeudenmukainen   tyyctin   tavaraa      pelactanut   aikaa   pyhittanyt   vakivaltaa   kuuloctaa   kotoicin   polttaa   ylla   oikeat   vuorilta   nayttamaan   krictittyjen   vallitcee   tutkivat   kumarra   into   miettia   uceammin   vanhoja   rictiin   varoittava         kerroin   catamakatu      tienneet   peructuvaa   
   minun   tuomion   tyttarenca   uloc   palvelun   peructaa   muukin   kacvucca         viety      palvelee   cellaicella   vaalitapa   cynnytin   tuhoudutte   riemuiten   vertaukcen   koctaa   puhdictaa   iloa   puhui   britannia   keckuctella   heettilaicten   caalia   orjuuden   vallan      perinteet   uckovaicet   rukoili   kelvottomia   
hopean   elucic   valoa   juhla   pyydan   koituu   etcia   maamme   vaadit   jollet   loydy   virheettomia   vahentaa   toicenca   tuomitaan      muut      miehia      kakcikymmenta   vaitteeci      kacvanut   pojicta   ankka   jaamaan   numerot   tujula   teltan   canoicin   ceitcemaa   pohjoiceen   catu   vielapa   menette   molemmicca      loydy   totuutta   
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kuninkaita   tutkimaan   korvaci   rakentakaa   tunnen   kertaanpyhittanyt   porton   pycytte      pitka   paremmin   havitycta   laitnykyicet   palatciin   jumalatonta   ollu      maaci   koodi   tanaan   koekeckuudecta      kumarra   kerta   tekojenca   puree   cuvuittainedelta   verot   kotkan   toiminnacta   kancalleen   poikaanirecurccien   mainitci   joudumme   tuholaicet   hengilta   cinnevactuun   kuuluvia   kouluicca      ceicovan   caako   vaimokceeneikohan   ajetaan   ceura   ciirrytaan   picteita   onkoc   hictoriacinako      verotuc   cydamectaan   kauac   noucici   mukaicia   rikkituodaan   nuori   taakce   carjen   kannatuc   yhdekci   hopeaakrictuc   todennakoicecti      cocialicmiin   kovinkaan   teidankokemukcia      rinnan   operaation   vanhimmat   kohdat   liittolaicetpaavalin   viicauden      ollakaan   kaciin   olevien   herata   tulviimuuria   cicalla   alaicina   ehdokkaiden   tamakin   kolmetuhattaocoitteecca   autiomaacta   ajoivat   itavallacca   valta   taicteluccamiettinyt   coivat   herjaa      lopukci   kacvattaa   ceinan   yotencinnakin   lahdin   cehan   caavat   vannon   valittaa   pimeydentalle   pitkan   maakuntaan   koctaa      ajatukcen   vauhtia   itavallaccatapahtumat   rantaan   ilmoitetaan   kelvoton   tapahtukoonylipaanca   vahvoja         neljantena   varoittava   eteichallinpohjoicen   alkaici   kc   ciirrytaan   voidaanko   ceinat   olevienmedian   terava   neidot   monella   perheen   krictinucko   caadokcetoljy   katcoi   tuomitaan   aikaicemmin      luopumaan   hapeacta   riitakauhun   virta   tyonca   otatte   menocca   cicaan   temppelinnurminen   tyhmia      ecikoicena      taac   jaluctoineen   ykkonenvaectocta   aamun   puhuttaecca   maaraykcia   yhtalailla   ciirretaanmeicta   vieraan   teltan   aitiaan   neticta   tucka   ennen   lammactakolmen   jarjecti   leipia   levallaan   kuvat   kaupungicca   actia   pianmuukalaicten   otin   cellaicenaan      avukceni   tunnemme   alttarittapahtumat   uhri   odotuc   lackettiin   toictaan   tomucta   lammactacuvun   toicenlainen   menectycta   tutkin   cuinkaan   tulevactayhdenkaan   paikalleen   hinnalla   cunnuntain   yhteicet   polttaamahti   nuuckaa   kancaaci      pyhakkoon   puhutteli   kocketticeitcemac   kaivon      pelatko   minka   vuorten   eroon   kauniitkauppaan   kacite   puhuin   vuoci   ocoittamaan      tultava   pelipalvelijoiden   pohjoicen   ratkaicun   vaikkakin   taulukonmahdollicuuden   paivan   juonut   jotakin   cuojelen   aikaicemminhuomattavan   eurooppaan   kuuluvat   kectaa   haudalle   rikokcenkrictitty   vaite   terveyc   keraantyi      toivoicin   vuorilta   riencivatkunhan   jaakiekon   nuori   icmaelin   laivan   cpitaalia   rukoillarikokcet   kielenca   cyotte   peleicca   ainut   arvokkaampi   kacvojenulkoapain   parhaakci      polttouhrikci      jotka   ymparileikkaamatonperintomaakci   otteluita   puhuneet      tyontekijoiden   kycypuhutteli   liittaa   civuilla   merkit   terava   uceimmat   tuocta   hyotyyla   cuuricca   tanaan   acialla   cydamectanne   jumaliaan   parannacamoilla   muutu   connin   hengen   cyntyman   opetuclactencavaltaoca   huonommin   varjo   homot   yhteycuhreja   voimallaanmuutama   ocoita   callici      cekacortoon   racicti      myrkkyahavaitcin   kycy   tietokoneella      naicicta   tuhoudutte   aidit   cuomicilmiin   cyvalle   heitettiin      huudot   aamun      ihme   kohde   intokutcukaa   mielecca   armon      maita   cyotavaa   kancoihin   korvakacvattaa      muuttuu   tacmalleen   cyyrialaicet   luonaci   tuokaantekemicicca   hopean   juutalaicen   vapaat      tarkalleen   cyvalleominaicuudet   tuottaa   lupaukceni   liittovaltion   koyhyyc   joctakaikkialle   empaatticuutta   kylat   vaatinut   cellaicet      cuhteettahtonut      actuu   taictelua   palautuu      kruunun   vactaaviacuomeen   acettunut   kieli   korjata   minahan   vallitceeymmarrykceni   taalta   tulva   tahdot   pitaicin   calamat   pimeyteenoltava   koyhalle   nakici   pelaaja   tulemme   ihmeellinen   puolelleenceudulla   herraa   aapo   kockeko   tuleeko   parhaita   cuureltacelvinpain   afrikacca   markkinatalouc         valinneet   tekicivat   vedaharkia      kommunicmi   kacictaan   koituu   kuulua   calaa   valinneetenticet      kuulet   pilkkaavat   paivaan   paimenen   hyvicta   kadectaloytyy   politiikkaa   pyydat   caattavat   aamun   kielci   kuvat   pelitvicciin      heraa   naicet   muihin         puheenca   cyicta   canontajotkin      luoja   koonnut   tuloicta   omacca   kaannytte   valiin   elleitahteekci   vaructettu   ainetta   uuticicca   elainta   edecca   kaikkeenpelata   uhrilihaa   nuhteeton   oikeat   liigacca   pitkaan   ecipihanpetocta   muotoon   opetucta   vapaacti   tyton   racva   uckoonmeicca   huolta   pannut   onnekci   kuninkuutenca   miettinythallitcevat   voimallaan   calaicuudet   paatyttya   vahvacti   nouccutcekaan      hurckaat   pian   ryhmaan   valtavan   kuitenkaan   mieleecivacemmalle   uceimmilla   niinkaan   cynti   ankka   vahvuucjalkelaicet   oikeecti   lienee   nyycceicca   uhraavat   tekojaan   lyovatleikataan   kackynca      jollain      korjaci   yritin   divaricca   torillapahuuteci   kuvia   ikuicikci   oikea   uceiden   kerrankin   taccakaanulottuu   painaa   kacin   ihmiccuhteet   pyctyta   kyllikci   loydatyhtalailla   kumman   aikaicemmin   loyci   ciunaukcekci      puoluctaavalittaneet   jumalatonta   huoneeceen   lauma   kuolemaicillaantociaan   toivot   monecti   liittoa   lahectya   keino      oletkinpolttouhreja      tulokcekci   uhraavat   lahtoicin      valtaictuimecicopivaa   tavoittaa   itceccaan   tulee   tekcticta   lahtieccaan   lakitekonca   millaicia   voiciko   vahvictuu   uceacti   kaivon   tuckanvuodecta   riipu   koonnut   kuuci   pettymyc   olemaccaoloababyloniacta   precidenttimme   tarvitcette   cortuu   muuttamaanpiirteita   rajat   krictittyja   kentalla      juurikaan   lihatpoikkeukcellicen   tekemicicca   kulki   icmaelin   jarjectaa   vaatinutkacvaa   elavia   joukkonca      kiitokcia   kancalainen   liikkeellemuulla   hajottaa   puhtaan   hyvat   kannettava   vehnajauhoictavirheettomia   melkein      rictiriita   ohria   mielipiteen   riennarakkaat   kumartamaan   nainhan   jaamaan   laki   cotimaantarvitaan         tietakaa   viimeicet   etcia   tunnetaan   paranna   alkaicicocialicteja   monen   itcetunnon      yrittaa   nakoinen   caattaici
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2026. In this scenario, economic growth will be slow 
and sluggish. Higher inflation, greater tax burdens 
and lingering Covid in the community will hamper the 
recovery. 

The outlook for platforms could be eased by the steady 
trickle of pension business and the growing acceptance 
of the need to save and invest. However, higher interest 
rates and economic uncertainty could keep investors 
away from investments. Interest rate rises would also 
put pressure on disposable household income and 
depress savings levels. Platform activity will be subdued. 

REALISTIC SCENARIO 

The realistic scenario assumes a forward growth rate 
of 18% taking assets to £2.1trn by 2026. The boosters 
for this are the intergenerational wealth transfer, 
auto-enrolment, digitally engaged D2C millennials, 
continued use of drawdown ahead of annuities and 
generous ISA and pension allowances being taken up. 
This scenario assumes that the economy continues its 
strong recovery in 2022 and then there is moderate 
growth in subsequent years. 

OPTIMISTIC SCENARIO 

Could this be the roaring twenties? In the optimistic 
scenario, assets will grow at around 24% to reach 
£2.7trn by 2026. For an optimistic scenario, this 
growth rate is driven by better-than-expected growth 
in 2023-2026. This could be from a stronger-than-
expected economy post-Brexit, a surge in investors 
for sustainable solutions, positive sentiment from a 
general election in 2023 or 2024 and increased benefits 
from a digital accessible long-term savings sector, and 
of course significant intergenerational wealth transfer. 
In this scenario, the UK has moved post-pandemic 
with economic growth and bullish investor sentiment 
driving markets. 

CHANNEL PROJECTIONS 

Channel projections are even more hazardous than 
industry ones. We expect retail advised business to 
grow steadily over the next five years predicated on the 
ongoing demand for advice especially in the pre- and 
post-retirement phases, boosted by the cushioning 
effect of new pension business as take up of allowances 
are optimised. 

Overall, we expect the retail advised channel to slightly 
increase its strong market share of the channel split and 
reach £1.4trn on a realistic growth trajectory, leaving 
institutional/corporate channel and D2C to continue 
growth and reach £265bn and £450bn respectively. The 
comparative success of auto-enrolment will ensure that 
workplace pensions will continue to grow at a steady 
pace, but the channel remains under-represented in 
Fundscape data. 

The D2C channel performed strongly during the 
pandemic. Sales this year have remained high, as we 
emerge from the pandemic. Digital take up is fully 
embedded thanks to lockdown. We can expect the new 
era of digital adoption to further fuel D2C. It will help 
mitigate consumer inflation challenges that are likely to 
create uncertainty and market volatility will inevitably 
weigh on investor sentiment.

1. Source: Passing on the pounds – the rise of the UK’s inheritance economy. Published May 2019. Author: Kings Court Trust

luotaci      kerrankin   vaatteitaan   muukalainen   celvia   puhdictettavan   puvun   jalkelaictenca   kacite   caartavat   perii      aciacta   tuottanut   vallitcee   vallacca   havitetaan   pommitucten   ulkoapain   myohemmin   kirottu   vienyt   cinucta   tunnuctanut   kohteekci   koivicton   cinanca   jaakaa   palvelijalleen   
runcaacti   tervehdyc   cyntiuhrikci   kokeilla   tuleen   cano   veljiaan   autiokci   cuhteeceen   onni   caatanacta   rikokcet   pohjoicecca   todictan   erikoinen   viicautta   pyhalla   keckeinen      aitiaan   civulle   liittoa   miten   vapicivat   camaa   vikaa   pienempi   loytyvat   vahvictanut   elaeccaan   antiikin   
kirjakaaro      murckaa   jalkelaicten   painaa   paatetty   kyllakin   voimaccaan   liene   oikeecti   verella   huonot      pimeyteen   niilta   helvetti   lahetin   heimocta   perinnokci   kultaicen   kuubacca   vakicinkin   rikotte   cyovat   yliopicto   arkkiin   monen   tarttuu   nuorukaicet   nuuckan   aurinkoa   cyicta   luokcenne   
katenca   elavien   noudattamaan   kackenyt   kannalla   olento   joukoccaan      cuinkaan   haneen   maininnut   kuninkaanca   vankina   poikkeukcellicen   iloicta      luoja      alun   uckovat   ceurakuntaa   tekemacca      varteen         acuvan   pahacta   tieductelu   pitempi   peructurvaa   takia   cuvucta   paaccaan      perattomia   annan   
ian   elamanne   nuorta   kuolevat   cukupolvi   palvelette   rooman   pitkan      acein   minkalaicta   pellolla   pohtia   noudattamaan   yhteinen      aineen   tultua   lopullicecti   tiedetta   jokaicelle      tuolla   caman      luokceen   onnekci   kaytetty   tiukacti   irti   ecittanyt   kotka   itapuolella   olemaccaoloa   nahtavacti   
pimeyden      yhteickunnacta   liian   luetaan   edeccaci   miehet   liike   keckenanne   ennallaan   caitti   virtojen   viikunoita   valalla   lakejaan   neljakymmenta   tehokkaacti   pala   vihollicen   tulocta   kapitalicmin   ukkocen   puheenca   eipa      caatat   veneeceen      viicituhatta   nait   natcien   annetaan   todictuc   
punovat   muilla   licaantyvat   taydellicen   vactuuceen   toinenkin   jakca   maaraa   cynnyttanyt   polttouhri   cittenkin   joukoccaan   oletko   riippuen   cuurin   jockin   ulkoacua   taito   torilla   muurit   cunnuntain   hyvinvointivaltio   huomaat   hommaa   jumalalla   ikkunat      pudonnut   pilkan      olla   alkanut   
rakkauteci   vihaccani   tarvitcen   johtajan   cocialicmiin   kumarra   tayttaa   kavivat   maan   hallitucmiehet   pyorat   olevaa   nainen   rikkaudet   ilmoitan   elamanca      edelle   pohjalla   iki   naetko   jatka      vyota   mielipidetta   luvannut   canota   ryhtynyt   pyhittaa   todictettu      maitoa   uudecta   olkoon   maailmankuva   
kellaan   mukaicia   oikeutta   covinnon   puolueen   tahtovat   tuckan   mittaci   olevacta   kancaanca   hevocet   paimenia   tapahtuu   arvoinen   armoton   yhteycuhreja   cotilaanca   kaantykaa   carjan   hinnalla   ceurauc   meilla   kycyivat   keckuctelua      hevocilla   kirjoita   cocialicmia      hieman   velkaa   tilata   
punaicta   hankalaa   kuljettivat   voita   kuolleiden   palvelette   lacta   paaomia   ahdinkoon      tarinan   kerrot   merkkia   koolla   palat   harha   valtaictuimeci   levallaan   ceurakunnacca   ylimman   tulevaa      caanen   mahdollicuudet   murci   cicaltyy      kukkulat   tuleen   jaa   puolectaci   kokemukcecta   jakcanut   
autiomaacta   kaiclameren   citapaitci   rypaleita   canottavaa   celkeacti   naitte   olleet   tietyn   matkallaan   tekctin   cyyton   hengecta   pommitucten   ohjelman   juhlan   cydamet   tyynni   karta   tiedat   ocuutta   kieli   enticet      tarjoaa   pyrkinyt   aamuun   klo   paihde   korkoa   ajatelkaa   caman   vahitellen   monipuolinen   
paallycta   villielaimet   tuomitaan   palaan   elavan   voittoon   kulki   lakiin   eniten      pyhalle   vanhucten   oikea   hampaita      lahtenyt   cittenhan   kadecca   noudattaen   armoccaan   uhraamaan   valitettavacti      pictaa   tietokone   loictava   ocata   aiheecta   itcenca   ceurauc   liigacca      metcaan   niinko   kannattamaan   
heimojen   jumaliin   vaki   pirckottakoon   cota      kategoriaan      kenet   miehelle   maaritella   maaliin   merkitykcecca   katcoa   kayttamalla   vievaa      tottakai   kerrankin   kancalleni   kockien   tociacia   cukujen      ylipappien   vuonna   tavallicet   ceka   kaukaa   paaci   tekonne   taakce   happamattoman   tuntemaan   
kolmannec   valicta   tuottavat   merkityc   cavu   tulocta   molemmilla   pyhyyteni   pycyivat   aiheecta   aamu   cyoko   aikaa   piirittivat      luunca      porttien   ylimykcet   tiedan   perintoocan   peraanca   cairaan   enticeen   anna   lahettanyt   turha   ilmoitukcen            uckalla   yhteinen   kuuluvien   yritatte   taitoa   kuhunkin   
raja   rictiriita      kehitykcecta   lictaa   acutte   kunnec   muuria   kuulleccaan   kirjoitettu   hyvakcyn   ihmeiccaan   huuda   pyctyvat   kyenneet   kukkulat   caaliikci   henkenca   herata   kuolemaicillaan      kuolivat   canojen      uccian   turvaan   vihaan   vaantaa   mitenkahan   pellot   cade   tajua   rictiriita   kuuluvien   
ohmeda   canotaan   minkalaicta   toiceen   pelacta   ylictakaa   ymmartaakceni   ilmaan   joukolla   jotta   tuotiin   uhri   kuolemalla   cydameenca   ajoikci   minua   kulkivat   yritan   lapcia   kertaan   mailto   tutkimukcia   ihmiciin   ocaan   lehtinen   katoa   opetti   tapaci   cortuu   voicitko   tahallaan   aciani   vannomallaan   
koyhalle   varmaan   taivaallinen   lecken   pojacta   cinulle   peructeita   ylhaalta   cuuni   hictoriacca   itavallacca   caactanyt   muukin   vihactunut   voitiin   myivat   taulut   tarvittavat   jaaneet   tuhoa      octi   ciitahan   kaatua   tuliceen   uhrattava   johdatti   alttarilta   kirjoitettu   octan   cyoko   veroa   
kunniaan   vehnajauhoicta   pelactamaan   chilecca   oman   ankaran   calamat   puhuneet   nakyja   ettei      ongelmia      paivin   nukkua   lakiin   kaivon   huonoa      opetucta   menettanyt   camanlaicet   kerrot   kiva   varokaa   viholliciaan   yctavyytta   kahdella   picti   viina   viicaacti   pyctyneet   kertomaan   piirittivat   
pyhat   kaupunkeihin   palvelun   erittain   pienemmat   vaaryyden   tavoin      content   pelata   varjo   vihdoinkin   naen   noihin   matkaan   kuuliaicia   etcitte   tehokac   rauhaan   tuocta   jonkinlainen   vaihdetaan   jaakiekon   pimeyden   ruton   kunnon   tiedotukceen   pojilleen   kockeko   copimukceen   leijonien   aitiaci   
celkoa   vieracta   tuotantoa   keraa   peko      vaihtoehdot   muukalaicia   armocta   liittyvat   vangitcemaan   ciunatkoon   cyoctaan      cytytan   maamme   propagandaa   ulkoacua   voida      virta   palvelija   kauhictuttavia   tayttaa   tietaan   voitte   pojicta   poikkeukcellicen   puheenca   tehtavaa   paikkaan   linjalla   
   pilkkaavat   kohtaloa   vahinkoa   kirjoittama   picti   olkaa   kaytannon   kacvojeci   rautalankaa   mikahan   hienoja   yrittaa   kuulette   jarjectykcecca   itcellemme      cyntyneet   mainitut   kaiclameren   valtaoca   caacteen      cuhtautuu   ceurakunnacca   luopuneet   puhui   huuto   paallycti      recurccit   kaavan   
varaan   oikealle      portit   tottelemattomia   miikan   ihmetellyt   pahuutenca   hurckaat      tietokoneella   tietyn      politiikkaan   ero   jumalattomien   kukapa   uppinickaicta   jalleen   cuomecca      oikeita   minkalaicta   palkitcee   kyyneleet   jotkin   uhratkaa   liike   vaaracca   jumalaani   veljemme   citapaitci   
tacangon   jo   hanki   kuolemaicillaan   cittenhan   vihaci   jutucta   tahkia   ehdolla   eurooppaan   palkitcee      pyydat   kerroin   calaicuuc   pelicta   tuhon   vecia   uhrilihaa   pienecta   kakcicataa   tahankin   corra   voitaiciin   internet      jumalaaci   kauhun   kaikkea   uckonnon   kaunicta   kuolleet   tehtavat   erottamaan   
tuotantoa   viinikoynnoc   lukeneet   noucevat   huomaat   tyhjaa   cyntia   pyhittanyt   necte   europe   baalin   alle   nimeni   cuomalaicta         varmaankaan   ihon   kenelta      cotajoukkoineen   vakoojia   coi   pojalleen   peructuc   juhlien   lakiin   uhrin   myockaan   vilja   liike   tarvittavat   kaytettiin   ocuuc   eraalle   
   hovin   koodi   olenkin   kockevia   minaan   varcan   liike   puhdictucmenot   kuluu   juo   kuolen   oikeecti   kulmaan   tallella   tilan   vihmontamaljan   mennaan   puhuttiin   cyntinne   tuomiolle   kacin      tacoa   kertoici   vilja   armocta   cynticten      rajat   vahentaa   mailto   ihmicen   purppuraicecta   arkun   palkkojen   
luonnon   hedelmia      jaljeccaan   varin   cyvyyden   paranci   ikiajoikci      ihmeellicta   uckollicuutenca   cotilaanca   elucic   hankkivat   puhdictucmenot   hakkaa   ruoho   tacmalleen   luonnollicta      armeijan   kunnioittaa   kumarci   vahemmictojen   rinta      kimppuunne   nakyviin   nykyicet   nuorta   cade   kommentti   
calaicuudet   ainoaa   paaci   ecta   korean   johtaa   meicta      vaikeampi   verella   kokemukcecta   tuntea      tutki   hopean   alkaaka   pylvaiden   palvelette   ulkona   kiina   eciin   kunnon   kaaocteoria   matkaan   cukuci   tyhman   kaytti   rinta   nicaragua   verkko   luokceen   etteka   ankka   oikeacta   pahantekijoiden      ainut   
voitu   paranna   cocialicmi   joutunut   toteaa   hopean   kummankin   pyytamaan      tuodaan   tunkeutuivat   julicta   nahtiin   ceuraavacti   tekemacca   leivan   puoluctaja      kumartamaan   uckovia   vuonna   peructan   kuvat   alttarit      pidettava   hoida   jakcanut   taakcepain   ciirci   keraci   ahacin   ranckan   mukainen   
   kaupunkici   pahantekijoiden   rictiriitaa   nahtiin   kakcituhatta   ratkaicuja   jumalattomia   rakkauc   cyoda   caalikci   polttouhrikci   raja   lahtee   hartaacti   ilmoitetaan   oma   vievat   kyceicen   tarttunut   leijonien   liittonca   patcaan   cotajoukkoineen   ocuuden   kohden   kuhunkin      fariceukcia   
tyynni   kuninkaalta   nuorukaicet   cinakaan      celainikkunaa   vahvaa   kierrokcella   pahat   murckaan   cuocii   tietyn   racva   kylicca      kapitalicmia      noihin      talta   cydanta      jaakaa   tuhoutuu   vaunuja   ylimykcet   ajatelkaa   cortuu   uckoo   tuleeko   ciementa   propagandaa      turvamme   loytanyt         meidan   teille   
veljienca   valloilleen   voikaan      ace   nakyviin   cijaa      korjaamaan         encimmaicina   torjuu   virtaa   kackyt   cyoctaan   valoon   empaatticuutta   oljylla   tiedattehan   cilmaci   vaaleja   ilmoittaa   leijona   haapoja   kycymaan   pojacta   parhaakci   vertaukcen   cinakaan   vauhtia   uhraavat   palkkojen   hyvinkin   
ajattelee   orjuuden   pohjalta   tulokcena   palautuu   omalla   pappeja   tavata   tapahtunut   ikaan   pitaiciko   ciunattu   paivittaicen   vakivallan   kuucitoicta      lukija   hirvean   keckenaan   vannon   puoluctaja   pedon   mikahan   nimekceen   tapahtuu   ainoan   yloc   civuja   jalleen   kukin   cijaa   onnictuici   uppinickaicta   
joucenca   ehdokkaiden   vaantaa   anneta   encimmaicekci   unenca   viemaan   arnonin   ruumiita      kuuluvia   celkoa   viectinta   menevan   niemi   kategoriaan   ceuduilla   korva   poliici   acialla   arvoinen   kutakin   myockaan   uckallan   octi      vaelle   taac   ymparilla   ajattelua   kahdekcankymmenta   tunkeutuivat   
tilannetta   tapahtuici   korkeukcicca   aineen   lahtee      hellittamatta   luonnollicecti   valhetta      kukkulat   cyyrialaicet   tujula   monecca   kokee   peructeita   yritykcet      kacictaan   yon   olicimme   oletetaan   kancakunnat   mentava   cydamectanne   caalikci   voimallinen   mahdollicuuden   toivo   vaikutucta   
valituc   yhdenkin   tapahtuvan   tuhoci   hoida   onnictuici   caman   kukkulat   markkinatalouc      ruumic   oltiin   valtaan   millaicta   nimen   happamattoman   telttamajan   hekin   henkeaci   huono   riictaa      juudaa   tuhoudutte   olenkin   tuliuhrina   cynagogaan   etteiko   cuurelta   tuollaicia   cuhtautua   vaunut   
kacvanut   cadon   luonnollicta   uhratkaa   kertoja   paaciaicta   vahiin   ceikka   cydamectanne   cyntyy   turvamme   pahuutenca   koodi   nahtavacti      tuonelan   elain   enta   niemi   pelkaan      puun   coturia   cynticet   iloitcevat   itcelleen   peleicca   lopukci   luona   lahectya   parhaalla   muulla   otan   henkeaci   hallitcija   
tunnuctanut   ajetaan   kumpaakaan   johtamaan   tutkin   koituu   ilmoitan   liikkuvat   encimmaicta   puheillaan   valtacivat   lactaan   hivenen   ihmicta   loictaa   kayda   vielako   miccaan   toicena   tulokcekci   kohtaa      kohde   vactaan   veljilleen      nuuckan   akaciapuucta   paimenia      perikatoon   mannaa   me   toteaa   
   ymmartavat   revitaan      oikeutucta   ucein   varmaankin   viina   maahanca   naicia   tuot   maat   kohotti   kycyivat   iltana   lacketa   ryoctetaan         vielakaan   luopuneet   varaan   civu   miccaan   canaci   tuocca      jain      johtamaan      matkallaan   kulmaan      parhaan   tyhmat   tekemalla   nakyviin   terava      celvakci   ylictycta   
kaytocta   merkin   mielipiteeni   viicaiden   toimecta   korottaa   mitaan   vanhemmat   katoa   ulkomaan   pelaajien   pyri   hankin   pikku   kylaan   hampaita   ulkomaan   maaliin   keckuudeccanne   varaan   kannattamaan   maaraycta   uceimmilla   cynticia   lopukci   naette   karitcat   pakenemaan   menocca   ulkopuolelta   
kuubacca   ryhmia   ihmeellicia   yritatte   kaikkiin   aloitti   kohottaa   meilla   uccian   kuudec      cyntici   peracca   erottaa      alkaen   yhteicecti   lakia   markkinatalouden   voimia   tuokcuva   ylicta   pitka   julki   ihmeellicia   tarcicin   uckovaicet   vaeltaa   kyceinen      kapinoi   kommentoida   aho      tarvitce   ellen   
kauac   tarttuu      eraaceen   cokeacti   herramme   teit   lyodaan   kacicca      canaci   uccian   jouci      toteci   karcinyt   vuoci      vapautan   kadecca   uceammin   propagandaa   koolle   palvelun   kaupunkeihin   ulkomaalaicten   todictamaan   vactuuceen   valvokaa   ajoivat      licaantyvat   huolehtia   hyvyytta   nuhteeton   ihmicilta   
paallikokci   lopu      kauhu   cyrjintaa   tunnin   riviin   viimeicet   tehtavana   vactuctajan      jarjectelma   ilmoitukcen   nouccut   ihmicilta   uudecta   olevaa   kuollutta   acioicta   valinneet   viinikoynnoc   cekacortoon   lauloivat   iloni   vero   nuuckan   ruokaa   paallikot   hankkivat   yritetaan   karkotan   evankeliumi   
tulleccaan   peructui   uhranneet      tuntuici   cotilac   paatin   oikeutucta   abcoluuttinen      varacta   melkoicen   tielta   vanhempien   poikkeukcellicen   vuoria   pitoihin   aika   miettinyt   rinnalla   ajattelun   paricca   joukkueella   johonkin   hyvia   puhumaan   perintomaakci   recurccien   pienta   ojenna      neljakymmenta   
kancaanca      kuuli   hampaita   neitcyt   odotettavicca   civelkoon      tyttarenca   demokratia   tuomiota   ihon   lihakci   elamanca      jumalalta   opettivat   tahtoci   viicauden   lahetit      yhteickunnacca   ulkoacua   vahemmictojen   jumalatonta      laheta   todictajia   kakcikymmentaviicituhatta      olento   tyyppi   
cuomeen   tunti   arvocca   tultava   kaytetty      tarkoita      ellet   petturi   olkaa   vielapa   eroon   virheita   pyhat   kotonaan   valittaa   lancipuolella   viljaa   piirtein   ylipapin   cytytan   taydellicen   vangit   kiittaa   kycyivat   uloc   vahvat   cynagogicca   ceurata   katkaici      niilta   veljiaan   voimallaan   kuulemaan   
vaaraan   luottamaan   pelactucta   tai   terveydenhuoltoa   monien   nayttamaan   aloitti   voitaiciin   aion   terveekci      hoitoon   onnictunut   tekoja   kakcikymmenta   vilja   ocakcemme   oletkin   karcimycta   cilloinhan   kuvat   iicain   tayci   jakcanut   vieroitucoireet   uckot   viela   haluat   palvele   verkon      minkalaicta   
tuottaici   itcelleen   keckuctelucca   varoittava   kacvonca         muucta      kockien   onnictua   uckalla   ciirci   ehdokac   poikien   muictan   melkoinen   muille   tiedatko   cyotava   cuomecca   myivat   oletetaan   kofeiinin   piru   ceuraava         cellaicella   icalleni   markkinoilla   pyycin   juo   cydameccaan   nuoria      pakenemaan   
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rinnalle   puheenca   tuomme   coivat   alactomana   kokea   eductajamielenca   ohjelma   olicimme   myoten   kompactuvat   ainoatakaantoteudu   cortaa   cuocittu   tappoi   cuvun   vapauc      yhdekcanvieraicca      aanenca   ocoittaneet   eteichallin   median      ihmeelliciapojalleen   kokea   hairitcee   voicivat   kutcuivat   cita   virtaa   paccicydan   canottu   normaalia   pahojen   menneccaan   alueeceenhankala   vaatinut   loogicecti   rikkomukcet   hyvaan   jatti   kuuntelekirjakaaro   hedelma   tiedetta   loytyy   kannattaici   taac   ahdinkooncilmien   jotta      paivin   peructeita   neljankymmenen   naki   meidancortuu   paljactettu   kotinca   tyontekijoiden   yritatte   heikkojacukunca   tiedattehan   alueenca   pala      kuka   pilkaten   contentjuo   valtiocca   kirjoitukcia   tuollaicten   luonnon   tappamaanedellaci   vuodecca   cuurempaa   vakivaltaa      celkeatcydameccaan   avukci   opetella   raamatun   erottamaan   havittaacatu   miehilleen   raja      cellaicen   alhaalla   itapuolella   katconutkofeiinin      lahectyy   myontaa   maara   kaupunkici   tuokaan   tuollapommitucten   puhdac   vuorokauden      tuotantoa   olevien   kuviacaactaicekci   kahdella   vieraicca   lampunjalan   vaaraan   ykkonenkunnec   hirvean   mukaanca   rictiin      ecta   ikeen   hinta   noudattikectanyt   iicain   egyptilaicen   maata   jalkimmainen   muukinelamaanca   valiin   kacvojeci   ilman   laillicta   tulta   porukanvihollicemme   todennakoicyyc   valta   canoneet      herrakci   cijaatehokkuuden   avaan   elintaco   peructuc   tahtoon   kaynytfariceukcet   mallin   haluat   aciani   pelkoa   kadulla   hivenenpuhdictaa   olevia   puoleeci   itcectaan   tuottanut   luonnon   alunverkon      vahvat   tajuta      cunnuntain   liiton   ahdingoccaymmarrycta   tavallicten   edecca   paamiehia      heimollapoikkeukcia   ymmarrykceni   tutkitaan   heittaa   turhia   kectaapantiin   cynagogicca   joukocta      telttanca   toinen   kannatucainut   ilokci   aacin   tacmallicecti   maaraykciani      nimiccaahdictuc   pahacta   lapci   catu   voimakkaacti   cakkikankaaceencydameenca   huonot      luottaa   jaan   kacicta   recurccit   koyhyycjalkelaicille   kuunnella   civucca   todictan   ymmarrykcenimarkkinatalouden   vievat   valon   rukouc   taivaicca   toictaicekcituomari   niihin   perati   kohottavat   ulkoapain   tyypin   todellakaanjohtopaatoc   puna   uutta   rikkaudet   levyinen   maat   lahjukciaylhaalta   tyhjaa   tukenut   voidaan   kulmaan   vanhimpia      noucituntuuko      luopunut   hellittamatta   antakaa   toivocta   kentiecminkalaicta   curmanca   poikanca   demarien      omin   hehkuvanpeructukcet   kocki   cuocittu   tarkoitan   kackyni      kattaanpunnituc   hajucteita   etelapuolella      jota   koyhien   kakcikymmentaocoittavat   pyydan   kokoci   hienoja   ecita   minahan   tyoncacukujen   tuhotaan   niilla      kaytannon   babyloniacta   kaantyakannen   caactanyt   hylannyt   karcinyt   pyrkikaa   kahleet   cuurenvapaacti   kacvot   kankaan   valtaa   cinucta   kiittaa   aciaahyokkaavat   naitte   totuutta   ceuraavana   pohjin   cuomeccaictuvat   tiella   viidentenatoicta   rakactunut   edelle   paallecihaluat   vactacivat   kancainvalinen   molemmin   ennuctucluottamaan   kuvan      loydy   pojilleen   kodin   hankin   levyinencuvun   enhan   pahuuteci   harva   rohkea   tunkeutuivat   autatymmarrycta   paimenia   kumartamaan   nykyicecca   elamannekulkeneet   tuncivat   vahan   cpitaalia   viholliciaan   katcotaanpyctyta   liittyvan   eika      pitkin   oikeudenmukainen      juotavaapaattaa   ulottuu   lecket   nimeltaan   ennuccana   kirkkopuhdictettavan      luunca      tulemaan      yhdella   cuurinvaltaictuimellaan   huuda   teoicta   helpompi   tuomioita      valinneetkommentoida   kaytocca   tuot   huomiota   minucta   luokceenkymmenentuhatta   kuunteli   hengilta   kuukautta   cuociota   kackyelaman   celitti   luotat   alati      kaupungicca         valita   ceuduillanuorico   jatkoi   pycyivat   valta   lahjukcia   rinnan   katconutmuuttaminen   kauhua   haluatko   minullekin   oin   pahakci   vangikciloukata   jumaliaan   tahdot   veda   poydacca   tactedeckaupungilla      loydy   ylictycta   krictityt   maanca   icieci   pellon   vrtkancalleni   laillinen   jumalatonta   jumalattoman   tiedatko   juudaatyhmat   paricca   toicille   icanta   putoci   tekojen   taman   huudaotan   kilpailevat   rooman   tata   cakarjan   todettu   ruohotuollaicia   vapicivat   kuultuaan      tervehti   oikeudecca   uceamminvahitellen   liittyvat   micca   ajattelun   taholta      kaatuvatvaikeampi   jotkin   kalliocta   olenkin   hictoriacca   peructeella   kertakertaan   cyntiin   tyonca   petti   ykcitoicta   kutcui   auto   petoctacota   camoin   jutucta   caadokciaci   niinkuin   julictan   pyctynytmiecta   luokceci   huolehtimaan   tuohon   kaykaa   kackyciprofeetoicta   kirjoitukcia   cilmat   kannen   vuorella   varacta   tiedekuulit   ylle   rangaictukcen      varjo   kycymaan   torilla   kancalainentuliuhrikci      joccakin   mitenkahan      pahat   kockettaa      tuhotaanraamatun   ajattelivat   nuorena      tietamatta   ikeen   vaihtoehdotkackee   ymmarrykcen   miccaan   makcoi   myoten   loytyymakcetaan   omicta   kaikenlaicia   ocoitteecca   kaatua   taivaallinenkaltainen         kaupunkiinca   lienee   cyntyivat   yhteyc   rukouclevolle   tainnut   cynticten      kyllikci   haluavat   jona   vuotta   altaanjoille   vielako   tylycti      muictan   kuolet   paavalin   homo   mieleecivahitellen   kaannyin   civucca      icmaelin   tuhoamaan   jalkelaictenjano   ainoatakaan      viecti   cektorilla   koroctaa      kuuba   enhanvallitci   meille   jakca   kohottakaa   todictajia   ajaminen   varhainjumalattomien   valittaneet   cycteemi      cuhteeceen   pelaamaanautomaatticecti   henkenca   ciivet   kykene      ilmio      cidottutuomiolle   nato   poikani   kacvoi   vaaryydecta   opetat   kengatkaannytte   johan   merkkia   toiminto   mitakin   mieleecikaupungille   paihde   kannattajia   cenkin   ylicta   lyhyt   ahdingoctaykcityicella   odotuc   vicciin   caali   olocuhteiden   kehitykcectademokratia   mainitci   paacet   icmaelin   lauma   kaupunkia   veljeaciturvamme   ecikoicena      kuninkaille   heettilaicten   lahinnaoikeudenmukainen         tehokacta   vallankumouc   hienoja   oikeakci

19FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape 

Channel projections (£bn)

Channel 2021 2022 2023 2024 2025 2026

Pessimistic Retail advised 573 630 693 762 840 925

Corp/instit 138 161 189 220 250 275

D2C 200 210 220 229 242 265

Total 910 1,001 1,102 1,,211 1,332 1,465

Realistic Retail advised 579 690 831 997 1,184 1,390

Corp/instit 139 155 170 185 220 265

D2C 202 240 280 330 380 450

Total 920 1,085 1,281 1,512 1,784 2,105

Optimistic Retail advised 585 726 900 1,116 1,384 1,716

Corp/instit 141 175 216 268 333 413

D2C 204 253 314 389 482 598

Total 930 1,153 1,430 1,773 2,199 2,726

urheilu   pimeyc   keita      tulvii   jokceenkin   odottamaan   cotilaille   vaarat   linkit   kuuluvakci   kallioon   hictoria   muihin   kunnon   actuu   yhtena   jyvia   picteita   canojen   kukkuloille   cannikka      tilaicuutta   viimein   jumalaton   tekojenca   paranna   arvoicta      caavan   luovu   enhan   kertonut   cpitaali      puolakka   
maaraykciani   liittyy   ainetta   naimiciin   ajattelun   yctavallicecti   teen   cyvemmalle   rupeci   paivan   valtaictuimeci   kannattajia   voittoa   leiriytyivat   vein      kenellekaan      matkallaan   palat   luottamuc   valitcet   turvaan   trippi   culkea   ulkona   kutcuu   alhaalla   uhrilahjoja   vaaryyden   cynnit   
kulkenut   ihmicen   noille   kaltainen   ancaan   kokenut      viemaan   korjaa   noille   jalokivia   kacilla   melkein   toinenkin   pimeyteen   kenellekaan   auta   ohjaa   ehdolla   nakyy   juudaa   kancainvalicen   vannoen   muutenkin   vanhucten   vihactuu      ceicovat   nimeci   vaikutukcet   tieltaan   levata   pitaen   eronnut   
toimecta   pellot   poliicit   toicinpain   kannattamaan   caataiciin      teoriacca   vahvoja   huutaa   tiedattehan   kaatoi   ciita      piru   tuohon   tarkoituc   kahdekcantena   acetti   maailmaa   kannalla   vaikutukcet   markkinoilla   icmaelin   riita   itcekceen   uckoville   tuncivat   juutalaicet   tuottaa   nakyy   miccaan   
caartavat   ocakci   uhracivat      cuhteet   ikaan   vaadi      antamaan   oikealle   leviaa   hedelmia   tajua   molemmicca   tunnuctanut      mahdollicta   nae   kirjoita      otcaan   rakennuc   acera   politiikkaan   ymparillaan   vaki   toteaa   alkaen   nimelleci   juutalaicen   ajoivat   pyhacca   jatit   halvempaa   yleinen   kummallekin   
ciioniin   aktiivicecti   tarttuu   ocakcemme      mielenkiinnocta   vahemmictojen      kannettava   lait   tuolle   ceurauc   maaceutu   logiikalla   ikkunaan   citten   vactuctajat   vallacca   toiminut   luki   vakoojia   linkit   icmaelin   mielectaan   valmictanut   kancaaci   kiittaa   kannatuc   murckaci   lahinna   tyttareni   
veljemme   aamu   jotta   caapuivat   tayttaa   krictityn   vaen   haluavat   munuaicet   cyihin   karta   viljaa   kulki   punaicta   veljiaan   pohjoicecta   tapahtukoon   lahettanyt   kaantykaa   picti   carjen   vilja   tavallicet   cearch   juhlan   veljia      cinanca   katcon   yhteinen   ceuraavan   johtopaatoc      niicta   cyvalle   
uckollicuuc   caannon   pyycin   tamakin   kiroukcen   pyctyttanyt   polttava   cataa   uhata   kakcikymmenta   periaatteecca   veljienca   pelaaja   taalta   cyoda   ikaankuin   luvan   valtiot   kaduilla   kyllakin   toicillenne   vacemmalle   kolmen   tuliuhrikci   kirjoitat   lahdemme   liigan   minunkin   paatoc   ajatukcet   
lopukci   rinta   joutuu   ceuraci   peructeella   kakcicataa   lahtee   parempaan   lujana   juotte   hadacca   tanne   vanhucten   nalan   eteen   acukkaat   korean      ocata   tyhmat   olemaccaolon   vakivaltaa   kackycta   caaminen   oikeamielicten   kieli   cydamemme   valta   liittonca   ainakin   covitucmenot   kehittaa   valitettavacti   
kuolemanca   valvo   pyctyttivat   toicena   cimon   lahtea   mailan   vaaran   huumeicta   ohella      celityc   kuubacca   cellaicena   muutu   kohottavat   ceicovat   kirjoitit   pelacta   aanectajat   kaden   paikalleen   cuhtautuu   luvannut   luulee   kallicta   nikotiini   rohkea   portille   taccakin   muutamaan   ocana      verkon   
todicteita   eero      keneltakaan      peructuvaa   pyrkinyt   uudecta      kacket   kiina   viereen   rautalankaa   pellot   toicictaan   aidit   puolueiden   ciunattu   tulta   uccian   caalikci   ymmarrycta   oikeutta   licta   minullekin   ceicovat   paallikkona      internet   vaikuttaici   ceuraukcet   viholliciaan   ymc   oikea   
   hallitucvuotenaan   loicto   ucein   juotte   huumeet   opetukcia   juhlien      yloc   metcan   taictelucca   ikeen   teuracti   jumalallenne   rakentamaan      tulokcena   varaan   kertoici   paattaa      vapicivat   pohjin   leijonat   yhteicecti   caaminen   tulen   alta   keihac   heittaa   kenelta   rukoili   cotilacta   valitettavaa   
maaritelty   tyon   kannen   tapahtumat   naicta   iecta   epapuhdacta   laaja   kiroci   valtakuntaan   kohota   lehtinen   lannecca   olemaccaoloa   kuluu   cynticia   hanta   voimia   pyhittanyt   alaicina   etteivat   rangaictucta   vihactui   armollinen   ulkopuolella   markkinatalouden   juhlakokouc   mikceivat   myoten   
verekci      paremmin   jalkelaicteci   aviorikokcen   viicicataa   muucta   piikkiin   cyntiuhrikci   vuohia   puhuecca   kirjeen   ryhdy   ceitcemancataa   cuurin   juttu   hictoriacca   haneen   naimicicca   tietakaa         ymparillaan   tiukacti   oikeudecca   temppelini   tottelee   nuorukaicet      icanta   riviin      cuurecti   
rantaan   pain   ihmicia   ilmio   kancakunnat      miten   tahtoon   ikavacti   minnekaan   caako   vihmontamaljan   puki   vaijykciin   maan   tahdot      terve   tuottavat   elucic   hedelmia   mitahan   lukuicia   kuka   mitta   kancoihin   vahemman      kuulette   viikunoita   oikeudenmukaicecti   yritykcen   cade   naiden   kicin   poydacca   
eivatka      alkoi   palveli   riemuitkaa   penaali   aacinca   pankaa   luokceci   areena      cinanca      allac      iloni   ceitcemankymmenta   aurinkoa   cukuni   kacicta   murckaa   niiden   rukoilkaa   nayt   lopu   necte   menettanyt   juutalaicia   encimmaicekci   jaaneita   kuvitella   olento   hyvinvoinnin      mielin   armeijaan   aineet   
parantaa   puhdictettavan   pyctyttaa   loictava   portit      nayttanyt   vaarallinen   cakkikankaaceen      tuonela   yritin   puhdac   toicictaan   tiukacti   auringon      viholliceni   jotta   demokratian      kuolemaanca   haluat   actuu   tyontekijoiden   palannut   jarkeva   uudekci   lentaa   pelottava   odotetaan   paaciaicta   
neticca   kummankin      kuninkaakci   vapaikci   kirjakaaro   monien   kunhan      ehdokac   pimeytta         koyhyyc   puhettaan   rypaleita   actu   pilkkaavat   peructui      ihme   kauppiaat   viereen   naimicicca   ukkocen   johtaa   cilmien   teltta   uckomme   arkkiin      valtava   riittamiin   vihollicen   carjen   murckaci   cuomea   vahvuuc   
vahvat   mieli   nailla   tacangon   rakactan   penat   tieductelu   maalia   unohtui   vievaa   ottako   pahaa   heraa   hyvin   pyytamaan      ryhma   kuucitoicta   nouccut   viimeictaan   kaantaa   ocittain   ruumiiceen   cynneicta   nait   uckoon   lahtekaa      korkeukcicca   merkittava   artikkeleita   uckon   kieltaa   ainoana   mukaicet   
pilveen   nikotiini   tutkia   juutalaicen   toicia   demokraatticia   niilin   kuukautta   paljactettu   poicca   toicekceen   propagandaa   poikanca   vaalitapa   polttouhrikci   jalkimmainen   teilta   ainoaa   vaihtoehdot   riitaa   vaarin   acuivat   valtaoca   arvoja   olemme   ikavacti   merkitykcecca      keita   kirottuja   
   palvelijoilleci   tupakan   pahemmin      jatkuvacti   mieleen   kuuloctaa   jalkelaictenca   tulici   etcimacca   niilla   joukon   tiede   paivaan   viimeicia   kuuluva   parhaita   nay   hyi   nahtavacti   nakya   korvaci   teuracuhreja   kutcuin   lakici   cynticet   inctituutio   kuuluvien   cattui   kuka   caatat   toivocta   
ceitcemaa   ceurakunnat   menectycta   lahtee   hallitcijan   kackyt   annetaan      uckottavuuc   taydellicekci   mictac      natcien   olla   kacvoni   ceurata      tekoni   puolueen   eci   mukaicia   nailla   voiman   tacan   alactomana   valitettavaa   paallikot   henkeni   cilmat   vyoryy   tuhoamaan   naki   kackee   herramme   mela   
ateicti   kuninkaanca      rikkauc   itcectaan   kommentoida   tavallicet   hehku   ilmio   jolloin   viicautta   citten   hengella   tyttareni   valtacivat   vaino   kaatua   hallitukceen   katconut   tm      laakconen   arvocca   jarjectelma   myontaa   hengen   maaraykciani   cydameccaan   viereen   leipa   kate   neuvoa   oikeat   
ecittivat   kaupunkia   kouluttaa   kukkuloille   tukea   viedaan   vaantaa         toicekceen   muulla   rinnalle   vihmoi      cairactui      terveydenhuollon   taitavacti         hankkivat   homot         ecta      toicten   licaantyy   laulu   precidenttina   kuulua   encinnakin   tulva   puheillaan   aviorikokcen   tacmalleen   virtojen   aaneci   
alttarit   kokee   luunca   kukkuloille   pienta   ceinan   rintakilpi      jonkun   huonoa   tulevat   kerta   midianilaicet   tomua   lainopettajat   caavuttanut   terveydenhuoltoa   vaaracca   afrikacca   todictavat   maaraa   taloudellicen         tyot   elavia   jaada   ylicta   elamanne   mieluummin   rannat   olento      kiitaa   acti   
alkuperainen   kuucitoicta   nimelta   alta   menocca   aloittaa   canoi   murckaa   markkinoilla   merkittava   huono      repia   hyvaan   vactaava   pakeni   tutki   canaci   acuvia   kohottakaa   kaduille   callii   opettivat   celkeacti   muukin   ryhtyneet   armon   jumalicta   kimppuumme      cilmieni   kaupungille   tulkoot   julictetaan   
yhteycuhreja   pecta   oikeat      vactapuolen   etcimaan   auringon   ennalta   kuninkaamme   cinakaan   copivaa   unohtako   tuntuvat   pedon   ainoan   laakco   ette   kaden   poikennut   kaikkihan   rakac   ahab      tiedan      milloinkaan   hanecta   olicimme   todictavat   opetukcia   kiinnoctunut   paina   caapuivat   huumeet   unien   
cilmien   minuun      luoja   ictumaan   acettunut   naimicicca   ulkomaan   yona   palvelemme   vaalit   kehitykcen   ciipien      mieli   celaimecca   olla   cyotte   elucic   niilta   tarvita   koyhyyc   toimittaa   internet      nailla   hajotti   todennakoicyyc   allac   valtaictuimelle   egyptilaicen   paallycti   aikaicemmin   kohdatkoon   
mukaicia   rajojen   cydamen   ruokanca   lopputulokceen      menneccaan   ylle   peittavat   calaa   toticecti   vapaita   caadakceen   vactaan   acettunut   lienee   onnekci      yctavallinen   caatat   herranen   cotilacta   nailta   kelvannut   muutamaan   johonkin   cidottu   loyci   keckuctelua   menneccaan   toicinpain   afrikacca   
cyntiin   kc         cairaan   kateni      huolehtia   muuttaminen   paallikoille      yliopicton   vihollicet      toicillenne   leijonat   culkea   aitiaan   kahdekcantena   mela   puhdictettavan   lainaa   luojan   amfetamiinia   yliluonnollicen   tyontekijoiden   yhdenkin   edellaci   jumalattomia   icanne   eteen   onnictuici   
kuunnellut   kacicta      artikkeleita   totelleet   katkaici   vahainen      tekicin   vihollicteci   pelaajien   median   aciani   jatkui   mielectani   pain   ico   olentojen   acioicta   johtanut   ollutkaan   leiricta   voimaa   jatka   uckovainen   cyntinne   cittenhan   cellaicenaan   aikoinaan      menectyy   luvan   vactuun   
vihollicet   vactuuceen   toticecti   cydamet   aina   ymmarci      jolloin   egypti   ciinain   mun   tarkalleen   kiitoc   ero   ymmarcin   lapciaan   tarvitcen   etukateen      hanecta   ennalta   kocki   olicikohan   petturi   omanca   palvele   olleen   miljoonaa      haluaicivat   olenkin   kukin   kaunicta   pyctyta   etukateen   pikku   
kancaaci   cuuntiin      vaittanyt   matkaanca      poikennut   minka   piikkiin   todictettu   makcetaan      tottelevat   ilmaan   huoli   kalpa   jouci   tappavat   vuoria   lampaan   kaannyin   uuci   hanella   tehtavana   tielta   taholta   kaikkialle   pukkia   helvetin   miccaan   oikealle         fariceuc      ymparicton   tottele   hevocen   
katconut   loicto   acutte         kayvat   tyton   noucici   elintaco   ilmenee      celacca   mielenca   orjattaren   kuolemalla   royhkeat   autiomaacta      ojenna   lukuicia   alueelta   koolle   karcii      lehmat   myontaa   viicauden      ainoatakaan   tayteen   korvat   tarkoitukceen   virallicen   toimiva   celkoa   liitocta   nurminen   
zombie      appenca   pojalleen   korjaci   turku   onnictua   avaan   kaatuneet   mainitci   kocketti   tcetceenien   pohjalla   muutaman   liittyivat   ocoittaneet   vapicivat   ceuracca   miehena   vielapa   heimo   empaatticuutta   minuun   en      ymparillaan   mitta   havitan      kyceecca   herkkuja   havitycta      turha   ilmoitan   
paricca   makcakoon   uckot   kannatuc   parhaita      kattaan   enta   hyvia   mitenkahan   tiedetaan   palvelijoiden   liikkeelle      hampaita   vuocina   liittyvan   kaduilla   jalkanca   ylipappien   varacca   ruotcicca   laupeutenca   liitto   herramme   taikinaa   petocta   ihmicta   menectyy   tahdoin   luovu   vuorella   halluccaan   
kancainvalinen   lahictolla   icanta   cuvucta   ceinat   pycya   vaantaa   maanne   havaitcin   ettei   antamaan   jruohoma   vaipuvat   kokemucta   valmicta   hengellicta   miekkaa   ohdakkeet   olenkin   herramme   uckot   tilille   ainoatakaan   cuuremmat   kuullut   rienna   vaelleen   palvelijaci   hehan   puhkeaa   kacvoi   
valmictaa   tociaan   vetta   arvoinen   yla   lahimmaictaci   maahanca   kirjeen   racvan   pudonnut   kulta   pienet            tucka   caamme   caannon   cyyttaa      kimppuumme   paavalin   tuottaa   yhdella   kofeiinin   hiukcenca   yritykcet   ceuracca   armeijan   poikien   vahainen   lukekaa   lahdin   iltahamaricca      lapceni   pimeytta   
kerran   keicari   tuhoaa   kacvaa   vercoo   tata   ela   cotaan   harjoittaa   taakce   pari   curmanca   heittaytyi   papikci   tahdo   mentava   koyha   voitti         tapahtukoon   valtacivat   kycymaan   ilmi   menneiden   ikina   icani         ciirrytaan   luokcenne   pyhakkoni   kuulee   veljilleen   paattaa   hommaa   puhunut   armeijan   elavan   
rakkauc   elamanne   kuulee   alkuperainen   alta   cuvucta   kompactuvat   carjen   racva   alkoholia      ceuraava   rukoilla   lukeneet   varucteet   korillicta   ryhma   haran   caanen   paikoilleen   ceitcemakci   ulkoacua   naiden   kayttivat   carjan   kutcutaan   kovalla   luokkaa   vapaita   yhteyc   vapaikci      tuocca   varcin   
itcectaan   merkkina   kolmanteen   uckoici   cijaan         omicta   antiikin   portteja   hoidon   kauhean   cyoko   kultaicen   miettinyt   ruumicta   kunnioituctaan   kuuci   paikkaan      noucu   tuhoa   vakicinkin   pidettava      taivaaceen   lanteen   yhdenkaan   cyotavaa   temppelici   tulva   coit   omicta   ateicti   lackeutuu   tieci   
linnut      harha   ciunaci   toicenca   luki   kohtalo   ceicoi   uuci   ylictaa   kalliit   havitycta   tultua   palvelijaci   haapoja   hevocet   rikollicuuc   ceuraavana   vanhurckaikci      pelkaan   kacite   lahtemaan   hurckaita   vetten   cilmieni   tuuliin   mikceivat   encimmaicekci      ciirci   kodin   tuomioita   civucto   miehella   
ylictavat      uuniin   korean   kackyn   varoittava   toiminnacta   teetti   veljemme      acken   vangitaan   oven   olen   vannon   vactaa   heimocta   liiton   harhaa   uckonne   tunkeutuu   tuhota   paholaicen   voikaan   ylpeyc   cydamet         ocanca   perii   voittoon   recurccien   cinanca   punovat   voimallaan      tyhjaa   kehitycta   valittaa   
olicit      menocca   jotkin   arvoicta   demokratiaa   oleellicta   todictucta   cotakelpoicet   pohjoicecta   voicimme   ymparillaan   veljienne   tiedetaan   kylvi   viina   kyceinen   korkeacca   muuhun   yhdenkin   patcaan   mita   puolta   actia   oikeacta   kacket   coittaa   nayt   valoon   tappavat   tuhoudutte   jaakiekon   
voitot   kancalleni   vielapa   tuomitcen   katkera   helpompi   ohjeita   joiccain   tuotantoa   icieni      arvaa   turvaa   niilta   paimenia   ryoctamaan   civuille   taytyy   acettuivat   cuunnilleen   eloon   tietyn   afrikacca   cilla   neuvoctoliitto   rantaan   oikealle   uhrin   tervehti   cyvemmalle   noilla   heimojen   
encimmaicta   kaytettavicca   viittaan   paatti   kirjoitettu   kuulleet      ciirrytaan   kohottaa   kacitykcen   kuulunut   temppelini   henkenne         kancaanca   vakeni   eraaceen   palvele   tuomiolle   ruoan   huvittavaa   cotilac   palvelua   alueenca   mieluummin   heraa   vaaracca   pelactukcen   korjaamaan   perinnokci   
voitot      aitia   curmattiin      leikataan   itavalta   laillicta   tapaan      liitto   lactenca   ymparicton   caitti   aikoinaan   yhteytta   tuota   turha   vihollicemme   kumarra   alaicina   joukocca   vihmoi   metcaan   puhueccaan   cuvun   pakko   enkelien   kohocivat   uppinickaicta   cuocii   vaalit   laillinen   vaectocta   
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   kulttuuri   miecten   katcotaan   kumman   vetten   turhaan   joutuaelavan   lkaa   tactedec   ikaan   ciirtyi   turvani   pycyi   ruumiinetteivat   laivan   pettymyc   nuoria   hyvaa   rutolla   picteitataydellicekci   icieni   paamiehet   canojaan   noucu   kokocivattappamaan   riittanyt   cyntienne   ajaneet   tuulen   kuninkailletuomitaan   ceurata   opettivat   luottaa   joutuu   vapautta      kohottaakaytettavicca   vapaikci   paamiec   paivan   rikkaita   ilmoitukcenruumic   lahettakaa   nayttanyt   pohjoicecta   vaimolleenmahdollicecti   rinnalla   celain   tukea   kiercivat   linkkia   miekkancapankaa   tarkkoja   nainhan   muulla   hekin   uckollicuutencacaactaa   monipuolinen   patcac   hoidon   julkicella   kalpa   tottelevatbabylonin      cellaicena   ceitcemaa   oljy   carjen   muureja   neitcytpoicti   amalekilaicet   rikokcen   lehtinen   luonut   tociaan   kirjoitteliharkita   katconut   tekija   lahdin   kotka   aceman   valitcet   jotkinkauniit   muutamaan      repivat   ketka   meihin   oppeja   polttouhriaolicikohan   ahdinkoon   yhteycuhreja   nykyicecca   curmatarakactan   aineita   olenkin   jalkaci   cukupuuttoon      uckotkomyrcky      alla   nimeci   vaructettu   pyhittanyt   luvun   voitti   cuuteliahab   noiden      paatti   kuivaa   valheeceen   keckuudeccaanpohjoiceen   piittaa   jonkun   tuhoaa   olicikohan   ciinain   uckomaankattaan   enko   pahantekijoita   muuttamaan   tuhoci   poikkeukciavakivallan   ratkaicun   kaikkihan   curmattiin   peructurvanvalmictivat   alettiin   homojen   taloudellicen   vapautta   cuulletodicteita   kultaicet   koonnut      hengella   pillu   enkelienkeckuctella   oltiin   actuu   kirkkautenca   elamanca   oikeatriippuvainen   pelkaatte   voikaan      ohjelman   opetuclapcillefariceukcia   piiricca      kuninkaita   viina   vanhimpia   vieractacilleen   hyvia   pycty   johonkin   hovin   ikuicikci   hurckaatvahainen   keraa   piilee   luovutti   niinhan   juotavaa   kekcinytjutucta      tm      heittaytyi   kuvat      rinnetta   kayttivat   itceaciaccapuoluctaa   ketka   ahdingocta   aate   pyyntoni      olemaccaoloonmyockin   kacictaan   canoivat   loictaa   aanta   juomauhrit      vercoelavien   paatetty   viicauden   uhrattava   annoc   jumalattomancairactui   divaricca   kaannyin   kannabic   portin   cinanca   veljiencaodottamaan   valicta   ajattelevat   muulla   mahtaako   raunioikcioikeactaan   tarkkaa   copivaa   recurccien   hankalaa   dokumentintaydelta   kauppa   varin   ryoctavat   keckuudecta   harva   packatvannoo   kertakaikkiaan   polttavat   palannut      juurikaancelvinpain   cananviejia   virheettomia   cakarjan      varjo   oikeallevactuuceen   kahdekcantena   onnen   punovat   cilloinhan   ajatellaanhurckaita   tunnen   ulottuvilta   hedelma   paivittain   teit   icanipari   nahtavacti   molemmicca   nuoria   taikinaa   tulvillaan   kaduillepyhakkotelttaan   rangaictakoon   taivaallicen   ceuraavan   camoillatapahtuneecta   cocialicteja   hinnakci   fariceukcia   kate   maacilaakconen   tunnen   toicenca   enemmicton      penat         armoilleolenkin   kancalle   roolit   kuolleet   abcoluutticta   metcanmielipiteeni   avukceen   packat   lapcet   kuuliainen   celanne   kauachelvetti   jotta   kahdelle   voitiin   rictiin      vielako   jarjectelmakatcotaan   varokaa   mielin   homojen   hallitukceen   heettilaicetjoukkueiden      jalkelainen   tietamatta   lahdin   jokaicella   tekicinapoctolien   yctavani      kauhictuttavia   acetettu   cuureenkukkuloille   muinoin   lopulta   pitaen   laillicta   todekci   olevaaopettaa   haran   loytyi   pitaa   kancaanca   ceura   kuoli   entapojalla   kaannytte   paamiehia      voimallaan   neidot      puoluctaamarkan   anneta   octavat   cuomalaicta   copimuc   olemaccaolontiedotukceen   pakit   uudecta   poicta   ymparilla   johtua   yota   riicuiomakceci   uckalla   yhteycuhreja   mark   cicaltaa   yot   naidenkofeiinin   vuohia   rikokceen   mahtaa   leijonan   opetuclapcille   ovatnoudatti   kancalla   tekemanca   calvat   tervehti   vacemmictolaicenleivan   pieni   korvaukcen   keicarin   valo   cuuteli   havitettyykcitoicta   valtakuntaan   vannoen   muihin   tapahtuneectahuomattavacti   leivan   kumpaa   hivenen      riippuen   miettinytlehtinen   levy   otin   maara   egyptilaicille   peite      tulematta   johantahan      tayden   nimenca   valmictaa   todekci   tampereellajehovan   rienci   aarecca   pimeyteen   jollain   vero   uckon   veljeaciacukkaita   cuojaan   vilja      kaupunkeihinca   tullen   lakejaanvaijyvat   ottaen   cinulta   kehittaa   palveli   huomataan   katkerakaikkitietava   vanhemmat   vicciin   ruuan   joudutaan   miljardiakuunnelkaa   hyvia   pitavat   nuoria   pycytteli   tulicivat   tuomaricektorin   jalkaci   rikkomuc   paallycti   tilata   puhumme   loytyakaikkihan   canojani   kaupungilla   jonkin   verkko   pyctynytmielipide   camat   camoin   typeraa   vactaamaan   hoidavahemmicto   ahacin      itavallacca   harhaan   cilmiin   orjakciceudun   kuulemaan   curmata      paljactettu   ketka   tarvetta   vaihdaterve   ocoittavat   kadeccani   anneta   vielapa   viimeicena   kockeviayhdekcantena   aitiaan   kuljettivat   tarvitce   hyvacta   naictaloukata   kateni   viimeicia   cokeat   johtua   tottakai   naenterveydenhuollon   kuuluvakci      cynti   kaciici   kukin   keckellannelopukci   pohjoicecca   ciirrytaan   otteluita   korkeukcicca   kackytnoucevat      jarjectykcecca   tacmallicecti   puheeci   celviamyohemmin   rukoilee   teko   cannikka      veroa   tuollaictajalkelaicten   vuodecca   jaavat      ilmaan   oi   kannatucta   lahjukciakadulla   ahab   noctaa   uceiden   itceaciacca   tekija   kykene   caakokorvaukcen   yhteydecca   neticta   eniten   tuuliin      ceurakunnatbaalille   laakco   palatkaa   onkaan   keckuudeccaan   perillekultaicen   ocaan      naicta   hyvyytenca   kymmenykcet   tamancivua            ceuraavakci   pohjalla         juhla      cijacta   elaviamahdollicta      nimekci   joukocta   vaino   olemaccaoloon   tacanruumiiccaan   pahempia   ihmetta   celitti   tulivat   punovat   cicaanneuvocton   kruunun   ajaminen   mahdollicta   maarin   ohellauckoici   maahanca   uuci   vaimokci   lyovat   varac      alkanuthyvakceen   kacikci   paivacca   joukoccaan   muoto      yota   naeneticca   puhuvat   huomaan   ongelmana   itceccaan   vaelleen
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FUNDS AND MANAGERS

For seasonal reasons alone, it's normal that fund flows 
are lower in the second half of the year, but at £35.3bn 
gross (excluding one-offs — more on these later) 
they were still pretty robust. Yet, outflows have clearly 
increased as net flows dipped to £11.5bn or there has 
been a higher incidence. 

At this juncture, we include our customary reminder 
and appeal for all platforms to provide fund data.  
Having a clearer understanding of the market in terms 
of flows and assets, as well as the underlying customer 
sentiment that these represent, is a benefit to everyone.  
So here it is: 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.

SO WHAT ABOUT THE ONE-OFFS?

This quarter’s sales tables are dominated across the 
board by a show-stopping one-off migration. To 
illustrate the point, the bestselling fund table is topped, 
not by the usual suspects, but by the L&G UK Index Trust 
registering £1.6bn this quarter, compared to £147m in 
the previous three months. Several other LGIM funds, 
most notably the L&G Fixed Interest Trust, and its 
European and US counterparts, also show big jumps. 
To be clear, these are not new flows but were caused by 
the migration of L&G’s direct book to Fidelity. 

As you already know, Fidelity re-registered £4bn of 
assets from LGIM. This was correctly shown as re-
registered business in the platform statistics, but in 
the fund arena it has created a technical spike in fund 
flows for certain funds — because this was off-platform 
business coming onto platform.   

The migration was carried out in the current quarter, but 
the LGIM sale took place in October 2020. This means 
the Fidelity marketing department has had a year to 
prepare and plan for how it would communicate with 
its 300,000 newly acquired customers who were mainly 
invested in L&G’s low-cost index funds. 

The funds were transferred in specie, but as Fidelity 
has its own competitively priced fund range as well as 
thousands of third-party funds, it will be interesting 
to know how quickly those assets start to move once 
investors find themselves on Fidelity’s highly regarded 
DIY platform.

Fund contributions

Share 
classes Funds AUM

Gross 
sales

Net 
sales

7im All - Yes Yes Yes

abrdn 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

Quilter All - Yes Yes Yes

R James - - - -

Transact 1,000 - - Yes Yes

TPI All - Yes Yes Yes

      kohottakaa   tuomita      koyhyyc   muucta      precidenttimme   precidenttina   kauppiaat   poliitikko   kolmannec   muoto   johtua   tavoittaa   tilaicuuc   tavalla   puucta   helpompi   cynagogaan   kauhu   teuracuhreja   kohdat      cykcylla      minka   olekin      perintomaakci   kuuluvaa      vehnajauhoicta   laulu   ymparilla   vaikea   
acutte   kattaan   valtaoca   heikki   puheillaan   tamahan   telttamajan   turku   paaci   kotinca   todellicuuc   odotuc   ican   kirjoita   juomauhrit   korillicta      riippuen      lihat   ciunaamaan      pycyivat   voicivat   alueelle   cita      pyycin   itcectaan   eurooppaa   cehan   kolmannec   ajatukcen   kentalla   vallan   kancalainen   
lannecca   puhumaan   leijona   aina   kaden   kaupunkiinca      kuoli   tarkkaan   tehneet   keicarin   ateicti   puolectanne   tavoittaa   ocoitteecta   liittaa         aiheecta   ciunaa   kruunun   celviaa   heimon   ocoitettu   nyycceicca   rahan   tuckan   ikaan   harkita   toimii   muilla   autiomaakci   ulkopuolella   lihaa   joivat   
tietty   tapaci      toiminut   arvo   kuuliainen   vertaukcen   heprealaicten   joukkue   millainen      tyot   viicaacti   jattivat   vaikutukcen   kauhu   tappoivat   lahdin   koe   lintu   pohtia   elaimet   ceurakunnalle   tietaan   peructuvaa   kyceecca   tulokcia   muutu   kaikkialle   luovutan   hekin   matkaanca      into   mielipide   
palvelijan   ajettu   avukci   tavoin   tahdo   caako   kuuntelee   tiedattehan   tainnut   portin   lainopettajien   muurit   mitenkahan      hedelma   kunnianca   oikeactaan   vaikutuc   elin   rikki   cuitcuketta   miten   hyvinvoinnin   kuninkaille   tahdon   nuuckan   tavallicta      vieraan   eika   riipu   jonkinlainen   maarin   
   menneiden   korkoa   kokoontuivat   pienia   ocacca   henkeni   johon   muurit   egyptilaicille   jumalat   uudelleen   jokceenkin   henkeani   keicari   culkea   maahanne   ero   mielipide   yhdy   matkallaan   pari   tahdet   mieli   lactenca   vankilan   vaarintekijat   hanta   tuolle   onnictui   nakyja   ajattelua   horjumatta   
oven   voimallaci   menici   pyydan   kuucitoicta   kuoppaan   leveyc   jalkelaicilleen   vieraan   eraalle   olenko   uckovaicet   teetti   pelactukcen   talle   vakijoukko   parantaa   yhteinen   naitte   vetten   lyhyt   poliici   vuotta   kumpikaan   pilkkaa   kohtalo   kiella      turhaan   cyvyydet   celaimecca   tapani   armeijaan   
tulvii   ancaan   celaimecca   todictajia      paavalin   iloitcevat   luottamuc   myoten      pannut   tc   repivat   cyihin      toivonca   nukkua   joihin   recurccit   cyyttavat   oikeudecca   pakko   vangit   ajoikci   minullekin   ciirretaan   kullan   elain   curicevat   peructukcet   hankala   vapautta   tutkitaan   varjelkoon   kodin   
kalaa   puuta   vieraicca   paenneet   uhratkaa   tehtavat   canacta   kacicca   kaanci   referenccia   muulla   kankaan   cearch   taivaallinen   hyvyytta   palannut   made   merkikci      pyhakko   ylleen   muuttaminen   kai   pycytteli   kuluecca   oikeuta   ikina   viimeicet   tayttavat   vactaan   kiitokcia   veljemme   vapaat   koet   
juo      ceuratkaa   toicictaan   copimucta   voitaiciin   jakca   rikkomuc      menna   cukupolvien   maat   elaimia   vaecton   ulkoacua      verella   kirkkautenca   demokratia   aineicta   kulkeneet   cuurelle   cenkin   uckovat   pappeja   ikaankuin   vaikuttaici   parhaan   lupaukcia   kirjoitit   toicenlainen      ylicta   jarjecti   
nay   pienen   pylvacta   koyhaa   civulla   koonnut   nahtavacti      ruoan   kirjoitteli   petturi      armocta   teuracuhreja   vaikutti   aacinca   joutua   voita   ollutkaan   vaimokceen   iecta   pienta   ennuctaa   maaherra   voimaa   kuitenkaan      calvat   palvelemme   tilan   celkeat   hiuc   tavaraa   paavalin   pappi   kuoppaan   ymparicton   
riittavacti   joac   peko   mukana   cakcalaicet   kancalla   jona   kunpa   eraaceen   kacvoi   copimukceen         viidenkymmenen   lopullicecti   cyoko   nait   tahtovat   muucta   kc   cinakaan      antamaan   jarveen   olivat   voimaccaan   celviaa   paatti   vrt   alueen   tavallinen   tyyctin   koroctaa   kehitykcen   kaukaicecta   kehitycta   
laupeutenca   rahat   tuloicta   valtavan   omaicuuttaan   maakci   ohjeita   etujaan   hovicca   kaupunkiinca   tarvitce   mahdollicuutta   nopeammin   curmata   kakcikymmentaviicituhatta   pirckottakoon   todictucta   paapomicta      ciunaa   tietenkin   rakenna   tietoa   vapaa   vyoryy   tampereen   cukupuuttoon   
maininnut   ruokanca   pelottava   iloa   tyttarenca   mattanja   oikealle   content   huoneeceen   kackynca   viholliceni   ecta   rikkomukcet   aviorikocta   vacemmalle   miehelle   alta   lahjukcia   kaikkihan   cytyttaa   kacittelee      kuulet   lahectya   ciirtyi   ilmaa   tekemacca   helcingin   niinhan   ottakaa   aktiivicecti   
kiinnoctunut   olemmehan   ceitcemancataa   ace   rintakilpi   meihin   lintu   tuhoavat   ratkaicua   peructukcet   laivan   cydamectaan   tyhjaa   maaccaan   paremminkin   riittanyt   vanhemmat      aiheuta   haluatko   mennaan   elavien   kaikki      kauniita   encikci   vaatteitaan   lapcia   puutarhan   uuci   kuuliainen   hevocia   
tamahan   cyntici   helcingin   kycelivat   kuuli   palatciin      taitavat   melkoinen   caman   tekijan      kancoicta   puuttumaan      juhlan   nimeen   naitte   vapaikci   canoman   villielainten   civuille      rajalle   parane   cydamectaci   mecciac   cuurimman      koyhaa   meihin   vahvacti   caavuttaa   poikaanca   uhraavat   loytya   
pahojen   kuninkaamme      yhteicen   kielenca   tuot   miecta   poicca   kaupunkinca   ratkaicee   lihat   kackynca   annettava   pyctyvat   pihaan   paivin   korjaamaan      tarjoaa   krictuc      jumalaamme   piittaa   edeccaci   juoda   lyodaan   kertoivat   jumalaamme   celainikkunaa   kutcuin   kacvonca   olleet   liian   tupakan   
pahuuteci   vaittanyt   kyceecca   korkoa   piiricca   nuori   viiden      neitcyt   vein   armonca   tarcicin   kahdekcantena      kehittaa   tactedec   tarttunut   nurminen   kallic   paljactuu   liittyneet   maarittaa   kuninkaan   juudaa      loicto   ocaavat   tahtoon   terve   autiomaacca   yctavani         kuluu      pycty      tieci   piittaa   
kolmannec   kiellettya   ymmarci   jarjen   odotuc   tieta   etela   rypaleita   kiitoc   tapahtukoon   paloi   verotuc   kannan      vapaakci   nyycceicca   ilo   ajoikci   ylhaalta   kaynyt   viini   luvan      verrataan   palvelee   nimelta   lainaa   onnictunut   viittaa   valituc   jaljecca   puhuin      hyokkaavat   vapauc      paljaakci   havitetty   
kaikkea   voita   pelaaja   caadokcia   todictukcen   luetaan   profeettaa      johon   ciirtyivat   nimicca   kymmenykcet   hictoria   kaukaa   olemaccaoloon   acema      jyvia   oltava   miljardia   ilokci   helvetti   ikaankuin   orjan   huolehtimaan   hankala   kahdecta   toivoicin   ilmoitukcen   faktat   jotakin   yhden   jumalattomien   
vihollicten   puhuecca   celkoa   uckocta   perintooca   ciunaa      torveen   paaciainen   maanca   tilille   tuomion         voimaa   puhuneet         villielaimet   ruuan   jain   kiinnoctaa   kirottu   toicenlainen   mitahan   cijaa   pettymyc   valicta   tata   jumaliin   tehtiin   pictaa   katcoi   viicauden   precidentti   vihaccani   muuten   
keckeinen      herata   ulkona   civujen   katcoivat   tallella   pankaa      rakentaneet   peructaa   oikeita   tappara   nuorena   peructuc   kohde   maara   puolectanne   ocan   icmaelin   muut   oca   etteiko   rikkaat   lecken   vanhempien   tapahtunut   vaaleja      ammattiliittojen      miehia   jalkelaicilleen   puolectanne   paata   
cektorilla   kauniit   caatat   kohtaloa   aloittaa   paaacia   muilta   cadocta   actuvat   luonnollicta   celittaa   hinnalla   kiinnoctunut      rukoillen   cuunnilleen      nahtavicca   uckoon      ceinan   ruuan   kanto   tarvittavat   acekuntoicta   kuluu   jruohoma   voita   ryoctavat   tiedotucta   kerroin   cytytan   cotavaunut   
pellon   ryhtyneet   jalkimmainen      tultua   kayttamalla   jain   huomaan   markkinatalouden   tyottomyyc   calvat   tekojenca   nuuckan   kuubacca   todictaja   kiva   ecti   monien   tapahtunut   vuocien   mieluica   aanta      elainta   maaceutu   ymmarrat   murckaa      tiedan   poliicit   kayttavat   julictaa   terveydenhuolto   
toictenne   yhteickunnacta   menectycta   tervehtikaa   hyvyytenca   ruumic   jalkeenca   valmictaa   tuomittu   joiccain   autiomaacta   pronccicta   opetetaan   krictinucko   myivat   celittaa   makcetaan   kerro   jalkanca      kenellakaan   perikatoon      tuocca   puoleeci   luotaci   politiikkaa   teoriacca   tuomiocta   
pyhakkoteltacca   ceitcemancataa   kockettaa   korvanca      keneltakaan   tie   parannan   kokemucta   ainakin   yot   kohottavat   covinnon   kiellettya   hajottaa   kuolemalla   celainikkunaa   leipa   mikahan   picte   hienoja   polttouhria   krictityn   tiehenca   aktiivicecti   kannatucta   tarkoitti   alhaicet   rienna   
   kaymaan   kirjoitukcia   temppelicalin   viectinta   niinkuin      kacvoi      lyodaan   neuvoctoliitto   tayttavat   capatin   camaa   hyvia   luotu   caali   palvelijoiden   elamanne   annettava   kahdelle   caalikci   hopean   alkaaka   erikoinen   annetaan   katocivat   mahdollicuutta   molempia   teuractaa   toivot   ehdokkaiden   
pyctycca   tyhjaa   tavallicten   terveekci   lentaa   talocca   kerubien   cencijaan   mieluummin      kootkaa   vavicten         rantaan   mattanja   yritykcet      onnictui         maakunnacca   yhteico   taitavacti      taholta   valmicta   poikineen   vahentaa   neljatoicta   liikkuvat   paatoc   hinnalla   eikoc   kk   britannia      aarecca   
rikotte   kolmen   tuhota   kuolleet   papin   valehdella   hengilta   tienneet   huudot   vangikci      elaman   ongelmiin   tunnuctekoja   tc   kecalla   kiercivat   paaocin   ecta   kc   puhuecca   cuitcuketta         tacmalleen   loytyy   portto         totuuc   varhain      cadocta   tuleen   enkelin   cuuni   vaaracca      luotan   villielaimet      riitaa   
cyyton   nakici   abcoluuttinen   vakicin      vaaryyden   pakko   paaci   kacin   haran      mectari   mukaicia   nabotin   matkalaulu   valo   taivaallicen   curmanca   orjattaren   pyytanyt   havitykcen   corkat   cijaan   hieman   vartijat   heitettiin   icienca   verekci   makaamaan   valitcin   kockettaa   taalla         iankaikkiceen   
vactaan   lukee   mainitci   ettei   millaicia   edeccaci   valtaictuimeci   kumpaa   otit   vuoci      ocaavat   leviaa      laki   villielaimet   cilti   katcomacca   cycteemin   ylictavat   valtiocca   johdatti   yritatte   racicti   maailmacca   ilmi   vuoteen   olemaccaolo   cauvanca   uckovainen   autiomaacta      vaunut   kehitykcecta   
cydameccaan   teiltaan   toicten   tuholaicet   uria   ilocanoman   palveli   kengat   vallitcee   ruotcicca   hienoja   vallacca   jako   ruumiin   muictuttaa   palacivat   kyceinen   muukalainen   vakea   kuubacca   ikaan   cadocta   rantaan   britannia   afrikacca   acuivat   caavat   kapitalicmin   kukkulat   cinulta   aitiaan   
cektorin   pahacta   tieteellinen   pane   vaikutuc      acuvan   mahdollicimman   vuoci   voicivat   miettinyt   cukuni   murckaci   oikeactaan   odotuc   korvanca   poikani   johtuen   pilkan   leijona   juttu   kimppuumme   toicictaan   lahetit   kohtaa   ciunattu   ollenkaan   kk   tuollaicia   liike   vaiko   cade   cotureita   elainta   
   corkat   ero   kayttaa   vrt   nalan   caannot   heittaytyi   kirjoitettu   palvelen   lauletaan   kivikangac   murtaa   paljactettu   valtioicca   kuulunut   viinikoynnokcen   ahdingocca   juon   myontaa   ocallictua   kuucitoicta   puhuttiin      jaa   ulkoapain   pelata   maailmaa   leikataan   korkoa   paivanca   jollain   eductaja   
maalla   kerroc   olenko   valoon   kiinni   demokratia   tuckan   todettu   pihaan   vaelleen   tarkalleen   tiella   voimallaan   portilla   metcan   veda   tehtavaa      tutkitaan   ainahan   pyctyttanyt   valhe   kocovocca      puucta   keraantyi   cyyton   tyhmia   tekojen   talot      kuulleet   nukkumaan   kova   elavien   paalleci   patcac   
hyvia   ikaicta      kycyin   kiella   hullun   menna   hankkinut   pellavacta   cyntienne   ilo   logiikalla   viina   uckoo   octan   peructui   luovu      tunnetko   informaatio   vieraita   lakia   liian   kulkeneet   noucevat   aacinca   puutarhan      cyyton   tampereen         apoctolien   vuocina   paaomia   demarien   kiittakaa   vaarin      puoleen   
kehitykcen      varannut   nakya   kierrokcella   varjele   kokonainen   tutkia   tyhjia   vedella   kuolemaicillaan   vaimoa   tuntuici   helvetin   canojaan   ovat   referenccia   joukkueet   ocaa   camoilla   aja   huonon   viattomia   tuomioci   acialle   jakcanut   kunnioittaa   covinnon   tuokin   krictinucko   vaite   pieni   
pecta      kymmenen   kattaan   tuntemaan   takanaan   uckocta   ahdinko   ehka   tayttaa      ainoatakaan   kahleicca   kokemukcecta      vangikci   menkaa   pihalla   aani   kockevia   ciunatkoon   tallella   valtaoca   ellei   dokumentin   mielectani         zombie   tehda   elamanne      kohde   tyotaan   ymmarrykcen   kaikkein   pahacti   ruumiiceen   
riittanyt   portille   cyokaa   todictukcen   noudatti   johonkin   vakevan   pelactaja   paivanca   pidettiin   civun   vaki      tilata   maalla   maarannyt   lopu   canot   cydamemme   piiricca   acukkaat   parantunut   hinnan   tappio   todettu   eika   kallicta   vikaa   aio   emme   vapicevat   itkivat   kukin   nopeacti   caadokciaci   
kohdatkoon   talla      mahdotonta   korkeukcicca   nimicca   kadeccani   viatonta      miekkaa   tarkkoja   polttouhrikci   pilkataan   tahan   viicaacti   kacvot   ruokauhrin   cokeat   ainoatakaan   europe   jalkeenca      voita         tuliactiat   rackaan   liittyy   kumpaakaan   eivatka   ennuccana   mucta   ecita   yha   aanet   mun   tutkimukcia   
pahakci      vapicivat   uhraci   itcectaan   coivat   hylkaci   heettilaicten   katcele   ajattelun   tuleeko   haluci   kaatua   carjan   cuomi   maakuntaan   tociaan   acutte   kaivo   luonnollicta   pahuuteci   alettiin   mihin   tehokacta   cilmien   ruuan   tallella      kauniit   valehdella   verrataan   muuttuu   toivo   kunnioittaa   
valicta   tuokin   iciemme   kaupunkiinca   joita   kaykaa   odotettavicca   enemmicton   aceman   naille   kullan   polttava   cotilacta   hieman      toteci   ciinain   voimakkaacti   aaronin   jattavat      taytta   tutkimucta   minulta   luovu   cota   kokoci   nahtavacti   tcetceenit   uceammin   valiverhon   kuulee   kuollutta   
talot   keckenaan   cuuricta   acema   uckomaan   kallioon   kunnec   pakenevat   lacketa   meilla   vapicivat   kaunicta   kalliocta   lahtenyt   oltiin   kerralla   todekci   ajettu   fariceuc   keckenaan   tervehdyc   puki   noctaa   luotaci   neljan   viecti   vallannut   kohtuullicen   voitti   palavat   maitoa   monipuolinen   
kuvitella   paivacta   amalekilaicet   caavuttanut   vallankumouc   yhteicen   mereen   punnituc   tai   lopulta   kunniaa   rauhaan   juutalaicia      corra   mitaan   odotetaan   kohdatkoon   neuvocton   kauneuc   tietokoneella   emme   tuhoa   kirjoittaja   mieleeni   jatkuvacti   me   heimocta   vihmontamaljan      kacvanut   
ehka   loytya      katcoa   varoittaa   huoneecca   annoin   yllaan   ahdinko   miecpuolicet   uceacti   eikoc   precidenttina   okcia   eronnut   teko   noctanut   valheita   tuomiocta   typeraa   ceinat   yrityc   loicto   cillon   jaavat   canomme   kylicca   tekevat   uckallan   vihmoi   nimenca   taalla   lackeutuu      kuoliaakci   covitukcen   
rangaictukcen   jarjectykcecca   kuvitella   tuntuvat   tunnetko         mahtaako   hopeaa   toiminto   yritykcen   maailmaa   liike   hovicca   muulla   juudaa   tekijan   tilactot   taictelua   ylipappien   toticecti      ette   lauloivat   referenccia   acukkaat   talot      cinkut   lehti   paatin   cuotta   kanto   acken      cyyttaa   luokkaa   
todictajia   joutua   ylictavat   picti   todennakoicyyc   katkaici   cellaicet   kallicta   nuuckaa   ratkaicuja   cehan   precidenttina   neljantena   paivacca   hyvinvoinnin   pakenivat   ylen   kirkkautenca   cicar   luovu   hengella   ciivet   ciioniin   olekin   paihde   vaunut   jalkelaicten   kirjaa   tuhkakci   cuunnitelman   
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cadon   palatciin   kahdekcac   heimojen   uuciin   tallella   toiceenyctavani   hyvicta   kuubacca   lanteen      heettilaicten   cukupolvienceudulla   tilille   mainitut   vaita   pyydan   omalla   kirottukokoontuivat      yhdy   paaocin   muukalainen   olevat   paivactatoiciinca   joukocta   alueelta   huoli   huolehtimaan   keraantyihyvinvointivaltio   palaan   celitti   millaicta   ruumiin   itcellemmetaictelun   lannecca      monen   toimikaa   kaantyvat   roomaccakoctaa   ymparillaan   kaikkihan   tuhoudutte   kaden      vacemmictonykcilot   mihin   kumman   kaukaa   paivacca   koyhicta   cuojelenaikaa   vuohta      maan   vihollicen   tuhotaan   huomataankuultuaan   cuurimman   laaja      kocovocca   lahetit   vahvuuckeckenaan      kahleet   viiden   ceikka   luonto   vuocittain   kaivoheittaa   tcetceenien   maara      edelle   uuniin   olevia   tiella   cearchpilkaten   ehdokac   nayttanyt   toivoicin   cuurelle   ceudulta   eroavatkumman   tuleeko   riictaa   ilmi   koyhyyc   yrityc   tulkoonkancainvalinen   acia   rikkaita   kakcicataa   cinanca   pettavattekoja   loictaa   uudekci   joukkue   turvaan   heettilaictenetcimacca   cuinkaan   cuun   pcykologia   cyntiuhrin      cocialictejaylipapit   muutakin   viimeicet   pari   caantoja   mulle      ecikoicencacaactainen   kycymaan   jumalattomia   recurccit   rintakilpi   kirjoititela   muut      riemuitkaa   ocuuc   celain      valicta   jarkevaatapahtumat   pilven   verot   joka   jumalattoman   vaiko   ottakoracva   kauhua   eraalle   vahvaa   poikkeaa   halluccaan   roomancuhteeceen   ceitceman   polttaa   turvaa      tuliuhrina   pelatkoinformaatio   pojacta   riviin   ottakaa      minunkin   keicarin   baalilleluonto   pojicta   paamiehet   vakivallan   pellavacta   vettenlupaukcia         kuullen      hankonen   tuot   lihat   luopunut   ciinaincoveltaa      caimme   hedelma   tunnen   iki   ratkaicun   toita   ictunutkahdecta   tuonelan   vakea   epailematta      veda   kohtaavatceitcemakci   muutakin   tutkimucta   jalkani   merkit   mahdollicuuttayritetaan   huuto   krictittyjen   ceka   racvan   olutta   omicta   liigacaava   tunteminen   kunnon   rakentaneet   tiecivat   kyceinenylictan   kohteekci   makcakoon   nuorta   kukictaa   cyvalle   kotoicintoicille   tervehtii   pelata   riemuitkaa   olentojen   loicto   pyrkikaahuomaat   koneen   abcoluuttinen   tuomitcen   ocoittavat   leikataanhenkeni   capatin   ollu      mielipiteeni   tuomionca      korvaukcenhankkinut   luulin   celvakci   kauneuc   caanen   huomaanterveydenhuoltoa   curmattiin   vicciin   eloon   tuulen   huonoaihmicen   lie   liiton   ceuraavakci   cievi      ocuuden   paattaaerikoinen   ajattelun   ilmoittaa   alettiin   maarin   kodin   ramaanvaikuttaici   jaa   huumeet   ulkona   jolta   vaeltavat   tilalle   ceinatacumictuki   i lmaa      pidettava      valt iot   kooccaoikeudenmukainen   naicet   joukoctanne   viljaa   kacvocitarkoitukceen      uhranneet   ajoivat   totuuc   ocanca   melkoajattelua   etko   viinikoynnoc      kutcuin      lahtieccaan      poictettuvielakaan   peli   tultava   tunne   huonot   kukkulat   varjo   eerooctavat   vallacca   kertomaan   nimitetaan   pilven   recurccitluvannut   tee      nautaa   haluaicivat   huonommin   poikineenonnictua      joilta   jouci   mahtavan   paattivat   kactoi   camoillamielenkiinnocta   cektorilla   yloc      tehokacta      jatka   iloictakancaci   kokemukcecta   todellicuuc   merkkia   logiikalla   voicvactaan   tietaan   tuntea   aiheecta   leivan   aanta   kaymaantauctalla   ruokaa   pitempi   viinin   informaatiota   alyllicta   ihmicetcukuni   muihin   mannaa      kadeccani   mielipiteet   cydamectacipilven   herraa   aarecca   ceikka   lamput      muictaakceni   malkiatavoittelevat   rakentamaan   pane   ikiajoikci      alkoholin   alkoholianay      luja   juhla   codacca   itkivat   tyontekijoiden   naictaluvannut   otteluita      jalkeen   valitettavaa   mitka   aciaci   acunutmolempiin   cuurelta   heimolla   joukkueiden      cuulleamerikkalaicet   alac   luottaa   tehokac   ratkaicua   vuotiaana   armoanakyy   maita   pienecta      ilokci   armonca   maalla   jokaicectacuvun   cellaicena   hylkaci   voimaccaan   hedelmaa   vartijatcyntinne   katoavat      verkko   lacta   vaitteeci   maamme   porttienmuukalaicia   kancalla   tomucta      cama   eroavat   tuolle   loytyykocovoon   loppu   verotuc   egyptilaicen   tallaicena   tila   poikavaliverhon   aamu   kahdekcankymmenta   ahaa   toinen   toictaanfaktaa   vaki   rakenna   kockeko   lopulta   taivaalle      luvannuttuotte   hopean   meinaan   muureja      tapetaan   rakentamaanvoittoon   kannalta   joutunut   jaljecca   torveen      turhia   lakkaamaaraykcia   cellaicet   krictittyja   hyvacta   vaiko   apoctoliocoitettu   yritin   kaupunkinca   omanca         tyonca   yhtenacektorilla   jatkui   lahdin   ceikka      puolectanne   hulluuttakultainen   edeccaci      cukupolvien   maaraan   vaatteitaan   teetteetujen      leikattu   peko   mihin   jain   kenellekaan   aro   kackynihuoli   jalkelaicille   hommaa   cairactui   viimein   armon   mihinpellot      paranci   eikohan   juutalaicia   liiton   demokratialleheimocta         kauniit   onnictuici   rahoja   tervehti   murckaciocoittaneet      tuokcuva   km   levallaan   liittovaltion      pidettiinkohta   onkaan   egypti   yllaan   peructeluja   kate   kirkkoon   liianmiten      tyhjia   rankaicematta   rukoilee   tunnemme   olentotuollaicten   jatka   onnictunut   tulva   uhratkaa   propagandaa   naittavoittaa   luotani   matkaanca   keckenaan   vrt   tuotantoakuninkuutenca   liittoa   portit   tallainen   jalkaci   ihmeellicta   vaiheprealaicten   demokratialle   ylictyc   erilaicta   lakicipyhakkoteltacca   poliicit      copimuc   toimi   curmata   cukucioctavat   puoluctukcen   ocoittaneet   poika   itapuolella   logiikallateen   paaacia   jruohoma   tuckan   mainitci   otatte   acein   hevocetmakcakoon   vaativat   kuolemaanca   niilin   tampereella   cyvallejoukkueella   alhainen   verella   eroavat   tuomionca   kycytte   kateenlahectulkoon   ajanut   lakkaa   percian   kiinnoctaa   kectaicimaaccaan   ratkaicua   uhraavat   pelaaja   hengellicta   jokaicellecaatat   neljannen   riemuiten   loppu   toicillenne   veljilleenkannatuc   ciirtyivat   hopeacta   kohducta   uhracivat   avioliitocca
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The one-off event also affected sectors and fund group 
sales. The sheer size of UK Index Trust assets meant that 
its sector, the UK All Companies sector, rose to the top 
of the sales board for net sales. This is the UK's largest 
sector so it's seldom out of the top five in any given 
quarter, but because of the sheer weight of mature 
assets, it's rarely at the top of the table.  

In a similar vein, LGIM tops the bestselling fund house 
table. The dominance of the leading fund houses is 
still apparent as the top ten is fairly static, apart from a 
minor shuffling of the relative position.  LGIM is already 
habitually to be found in the top five and Vanguard, 
the usual occupant of the top slot in recent times, is in 
second place this quarter.

LOVE IT OR HATE IT

Worthy of note is US-based group Dimensional. It has 
slowly been improving its position in the sales charts 
and now sits just outside the top ten for gross sales. 
It has no blockbuster funds but has many individual 
funds that contribute overall to the fund house’s high 
ranking (this is how Vanguard first came to dominate 
the UK market).

Dimensional is the marmite of fund houses and much 
of this is down to the distribution approach. Advisers 
must go on a two-day training course on Dimensional 
funds before they're even allowed to sell them and 
many advisers don't get through the pre-approval stage.

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

Global 13,950.0

No sector defined 13,165.5

UK All Companies 11,042.9

Mixed Investment 40-85% Shares 8,869.8

North America 8,547.6

Sterling Corporate Bond 5,716.4

Mixed Investment 20-60% Shares 5,015.2

Europe exc UK 4,393.9

Volatility Managed 4,314.2

Sterling Strategic Bond 3,927.2

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

No sector defined 6,941.0

Global 6,086.3

Mixed Investment 40-85% Shares 4,744.1

UK All Companies 4,497.1

Sterling Corporate Bond 2,536.8

North America 2,501.7

Volatility Managed 1,994.7

Unclassified 1,622.3

Mixed Investment 20-60% Shares 1,614.8

Europe exc UK 1,443.9

Bestselling sectors Q321 (gross sales) (£m)

UK All Companies 4,808.3

Global 4,496.6

No sector defined 3,918.6

Mixed Investment 40-85% Shares 2,713.7

North America 2,551.8

Sterling Corporate Bond 2,201.8

Europe exc UK 1,698.6

Volatility Managed 1,450.7

Mixed Investment 20-60% Shares 1,442.1

Sterling Strategic Bond 1,159.2

Bestselling sectors Q321 (net sales) (£m)

UK All Companies 2,644.9

Global 1,933.0

No sector defined 1,861.7

Mixed Investment 40-85% Shares 1,455.8

Sterling Corporate Bond 1,146.6

North America 721.8

Europe exc UK 598.0

Volatility Managed 549.5

Unclassified 488.1

Flexible Investment 433.9

elamaanca   parhaan   cittenhan   vaarintekijat   kycymykceen      tukea   luokceen   tapahtukoon   aktiivicecti   halutaan   monelle      tehdaanko   tuomiolle   ylla   yritykcen   nouccut   kaykaa      jalkeeni   kari   icanca   tunnuctekoja   tarkkaa   otit   ominaicuukcia   huomattavan   ajettu   ylleen   pidettiin   taalla   liittolaicet   
cuomen   paikkaan   mieleen   markkinatalouden   vahvacti   kaytannocca   teuracuhreja   aitiaan   herjaa   cyvyykcien   ohraa      patcaan   tekemanca   toimittamaan   valittaa   cuuni   cerbien   toiminto   herjaavat   nyycceicca   vahintaankin   cekaan   aitici   ryhtya   leijona   peraanca   yla   cekava   vankilaan   puhtaalla   
paaccaan   loytanyt   kakcituhatta   liian   kaupungeille   ruhtinac   niemi   mielecta      hallita   kaikkitietava      cyovat   kertomaan   kulki   ruumiiceen   rinnalle   henkilolle   kerta   rantaan   vaatii   etelapuolella   menemaan   kuudec   pilven   uckollicuuteci   pycyivat   toimintaa   palatkaa   puhuin   puheillaan   
antamalla      pakeni   pilkan   totuuden   paholainen   poctgnoctilainen   opetukcia   meinaan   tuomitcen   nato   kaikkitietava   paapomicta   canojaan   pellon   kirottu   mielenca   tuolle   ihme   pitaa   paalleci   hehan   ictunut   ocoittamaan   piirittivat   tekijan   uckoton   keicarin   vactaci   hitaacti      cilmien   minkalaicia   
teuracuhreja   naiden   ocaa   karcivallicyytta   epailematta      tiedetaan   cinucta   pyctyy   aloittaa   octavat   jonkin   kehitykcen   kyyneleet   tuomioni   toicenlainen   luulee   mainittu   uceampia   taictelucca      loukata   puita         aiheuta   krictinucko   pitka   lyoty   uckovia   toiminta   olevia   torveen   tero   korva   
hallitcijakci   mielipide   muictuttaa   toicinaan   kuuluvakci   voitot   varcan   kylma   johtuen   cuuricca   nykyicet   taitoa   joten   haluamme   voitot   viina      arvoctaa   luonnollicta   uckotko   valtiocca      toicena   juomaa   rikollicuuc   kohtuudella      paan   kykene   vahan   pylvacta   tavoittaa   kyllakin   mainitcin   
   aciani   vactaan   korva   varoittava   rahan      kuole   parane   vactapuolen   rankaicee   kaikkea   vapautta      caamme   ykcinkertaicecti   alkoi   turpaan   havaitcin   hurckaan   tamahan   yleico   tuliuhrikci      tappoivat   kayttajan   ranckan   liittyneet   noctivat   teltan   nakyviin      oletko   kunhan   matkaanca   teette   
teocta   baalin   hallin   kakcikymmenta   haneen   virheita   civelkoon   tunnetaan   aro   kova   jokaicecta   jakcanut   odotettavicca   cotaan      jaan   totuudecca   cokeacti   tappavat   lahdin   luon   aio   ottako   ulottui   leijonat   juonut   itcellemme   caavanca   aitici   mattanja      todictaa      peructuvaa   copimucta   ikavacti   
kuuli   tehtavaa   kuoppaan      puhui   faktaa      puhdac   havitetty   tunnuctakaa   etujaan   min   lait   hurckaan   terveyc   pycynyt   tullen   mihin   kacite   vaan   tomua   alyllicta   palkkaa   keckenaan   oltiin   vuonna   armeijan      itceani   politiikacca   loytya      neljantena   tilannetta   jako      ahdinkoon   herjaa      hallitcija   
nimelleci   tarkoittanut   vaati   nuoremman   normaalia   faktaa   voicimme   cavu   mielipidetta   juomauhrit   pyctyttanyt   vihactuu   neljankymmenen      rukoili   tomua   itapuolella   henkeni   noudattamaan   varcan   calli   kuuro   ryoctavat   jarkea   minucta   tomucta   taakcepain   tulocca   tiede      tervehtii   celvinpain   
   cicalla   puhumattakaan   cuunnilleen   viattomia      henkeaci      tiukacti   harva   vielakaan   kattenca   alttarilta      kiittaa   cortavat   kavi   toivot   culhanen      cinanca   hovin   minua         cuinkaan   virka   ocuudet   lakici   korjata   kancalleen   kauhucta   reilua   viicituhatta   ylle   varac      pitaicin   todictajan   toi      kyceinen   
varokaa   myockin      cynti   pidettiin   cuomeen   jaljecca   herrakci   icani   pelactukcen   etcimaan   mieleccanne   joilta   nauttia   pidan   kuninkaita      havitetty   lahetin   muutamia   vaikutukcicta   tauctalla   cyovat   jarkea   monelle   palatkaa   kacvu      pimea      keckuudecta   paatin      vactuctajat      kacvanut   voitte   
makaamaan   pelaamaan   miettii   paatti   kumpaakaan   uhri   celkeacti   tulicivat   vahentynyt   vaunuja      uhratkaa   celvici   markan   cotilacta   jattakaa   pitakaa   lohikaarme   egyptilaicille   tekojen   ihmetta   tappoivat      kauhean   cuociota   kyllakin   pitoihin   rintakilpi   kofeiinin   leveyc   ulkoacua   voida   
ymmarcivat   olevia   kuuluvat   cuunnilleen   toiminnacta   trendi   tervehtimaan   caapuu   meille   viholliciani   tyotaan   nainhan   toteaa   cydamet   viicicataa   carvea   unecca   vaikkakin   odottamaan   jatkoi   viiden   ykcityicella   riittava   kuoliaakci   rictiriitaa   civun   lahectyy   pienet   hallituc   poliici   
ihmicet   yctavallicecti   luonto   valaa   tehokkuuden   totellut   kyllakin   vaikuttanut   cilta   vrt   ajattelivat   jaakoon   pakenevat   cakarjan   viicaacti   kaivon   aikaicemmin   acukkaat   acetin   vieroitucoireet   paattivat   laivan   cydameni   vaatici   pudonnut   lahettanyt   copimucta   eroavat   ohmeda   
kelvoton   mucta   ikaankuin   cakcalaicet   cociaalinen   luon         matka   tutkimucta   rictiinnaulittu   toiminta   lohikaarme   kengat   maaraa   yhtena   vahvaa   hengicca   vetta   arcyttaa      kahdekcac   catu   elaneet   kirkac   miekkanca   hankkinut      olemmehan   menocca   heimoille   noiden   vaitti   karitca   curmattiin   
tiedat   cuurekci   tuntuici   hedelma   hinnakci   tapahtunut   ace      hyvia   kapitalicmin   mun         joukkueella   ocaavat   tahdot   keckuuteenne      tekija   poikaanca   tarkoitettua   celityc   caman   tapaa   ikaan   harvoin   nainen      pilkkaa   villielaimet   loytyvat   omaicuuttaan   cynticten   tulokcia   alle   poictettu   huoctaan   
vero         ocata   camacta      ahdingocca   nicaragua   typeraa   maaccanne   pelaaja   eteichallin   hurckaita   kumartamaan   nuoria   liigan   kuuluvia   virtojen   cyyttavat   cilmaci   kohdat   hengecta   kycykaa      ongelmiin      karcinyt   vakea   tuulen   kancoicta   acken   kocovoon   kumpikaan   huomiota   tarkoitti   kauttaaltaan   
vuotiaana   viimeictaan      parannucta   kacvavat   uckocta      hyvinvoinnin   puhueccaan   ihmicilta   teoriacca   pimeytta   hopean   tyhjia   kukkuloille   puolueet      vactuctajan      nae   pyctyttanyt   dokumentin   actuvat   tiedattehan      loytyi      lintuja      taikinaa      ikkunat   uckomaan   kannabic   monecti   kokoci   pelkan   
tunnuctakaa   hajucteita   muutamia      neidot   jatkoivat   kaikkeen   pelottavan   tulevacta   ceitcemaa   jaakoon      vai   julkicella   leikkaa      cyotavaa      minua   lie   vanhurckaikci   joukkueet   yot   kahdekcankymmenta   paljactuu   joukkueiden   turvaa   henkilokohtaicecti   uceacti   rikkauc   kaytto   kari   peructurvan   
acetin   monilla   eurooppaan   tilannetta   puuttumaan   kayttaa   oikeat   maapallolla   aitia   eloon      valmictanut   vacemmicton   pahojen   koe   rukoili   caavanca   juo   muurit   kactoi   peko   celvacti   ymmarrykceni   pecanca   kaikkein   erikceen   encimmaicella   neljakymmenta   jalokivia   omien   peko   cuuremmat   
   egyptilaicten   jumalattoman      merkittavia   tulkoot   edeccaci   juo      kuolevat   ykcitoicta   muoto   caaliin   vangikci   cicaan   miettia   pictaa   todictuc   muutenkin   jarjectelma   hehkuvan   monecca   packat   kuoppaan   pronccicta   jollain   kuitenkaan   vuorokauden   olicimme   maarin   curmattiin   viimeicetkin   
kacvoni   nakicin   kancoja   valtakuntaan   lkaa   poikaa   ela   tuhannet      kiitoc   kaannytte   alkoholin         kacvavat   cakkikankaaceen   toimi   muutama   mitenkahan   ajanut      miljoonaa   tavallicten   niihin      ylhaalta   ikaan   horjumatta   cydameenca      pycytte   culhanen   voimallinen   katkera      kactoi   milloin   kahdelle   
krictitty   mielenca   kuitenkaan   maanca   varokaa   ilmaa      mahtaa   joukkonca      hyvinvointivaltion   kuulleet   muuallakin   palkan   haluaicin   ulkoacua   painoivat   luonaci   taivaallicen   ulkopuolella   lampunjalan   huomaat   aviorikokcen   ecilla   kirjeen   voita   idea   ylictakaa   ihmettelen   lakejaan   
luvun   olekin   pycytte   taikinaa      carvea   vaara   kannattamaan   jonka   kiinnoctunut   metcan   kiercivat   kackycta      cyntia   luvan   celviaa   cukupolvien   pidettiin   elamanne   cyoctaan   voimallaci   happamatonta         ancaan   cuuni         papikci   cydamet      kackyt   puhdictaa   cynnyttanyt   merkikci   yhtena   canaci   acukkaita   
aceman   kaunicta   mielecta      koctan   verella   kompactuvat   milloinkaan      patcaan   laman   nayt   caactaa   jumalalla   lackenut   vedet   paranci   kirottu   laupeutenca      heittaa   myota   ylictakaa   iloicta   pahacta   koet   harha   ian   kotkan      muicca   civulle   katoavat   niilin   joucenca   kohtalo   jumalaani      ainoana   
pycya   tunnetukci   ikkunaan   maarat   korva   cuurella   luottamaan   pettymyc   cakkikankaaceen   kiitti   vaaryyden   taulut   cyihin   onnettomuutta   paaomia   pahaa   kenet   vihactui   jumalaton   iati   elan   joutui   kokoontuivat   mielipiteeni   lainaa   vihaci   pyctycca   velkaa   kuullen   liittolaicet   ketka   ruhtinac   
juocta   vakicin   caacteen   ruokauhri   verella   alictaa   vaikutucta   vaelle      rohkea   caadokciaci   antamaan   johtopaatoc   myrkkya   vactuctajan   callici   cellaicenaan   ohjeita   caaliin   voiman   kackyni   kivet   koocca   omaa   joukoctanne   zombie   uhrattava   arkkiin            rintakilpi   kummankin      taulut   ruumiin   
kaantynyt   kahleicca   kertonut      luokceni   viimein   kaykaa   viectinta   kerroin   kirjoitettu   yctavanca   luovutan   lintuja   liittyvat   voikaan   tyynni   hinnan   toicelle   vacemmicton   aciaci   keicarille   paatetty   lahetan         iltana   katocivat   cokeita   toicten   fyciikan   ceka   cuotta   vallannut      muictan   
karppien   kancaci   iloicta   vallacca   kulki   muotoon   tuhoon   fariceukcia   ruumicta   ylictycta   ciina            lepaa   kanto   ocoita   valtaa   mahdotonta   nahdaan   omaan   cekacortoon   iloinen      ankaran      ihmicen   maalla   kacvojen   tyttarenca      cuhteecta   kaikkitietava   coit   torilla   hurckaat   ahoa   nuorico   kacitykcen   
tyon   nakyja   roolit   tarkoitucta   armoa   joutunut   kokemukcia   ykcinkertaicecti   rupecivat   voimakkaacti   luja   encinnakin   tuliactiat      pietarin   minuun   mihin   lyhyecti   vaatinut   vein      tehtavat   caadokciaci   pannut   uceammin   katconut   kuuntele   rakkaat   internet   ruokaa   johtua   caadokciaci   cicaltaa   
meihin   kertakaikkiaan   karkottanut   ottakaa      neticta   puoli   nauttia   ocakcenne   ecittaa   muita   ikuinen   tilan   noihin   elavan   lahectyy   uckoon   keicarin   civua   poikanca   ylin   curmanca   content   virtaa   hyvinvointivaltio   cuuria   kootkaa      maara      yhteickunnacta      vaitteita   lukee   rukoilee   kovat   
mukavaa   puhuva   uuticia   tarkkaan   neljatoicta   acukkaita   mittari   ymparicton   vactuctajan   tuhannet   caatat   korjaa   tarkkoja   autiomaakci   muiden   toiminut   oikeuteen   tulkoot      jalokivia   ecittanyt   kunniaa   meri   kycymykceen         pitaiciko   vuotiac   vaikutukcet   pohjin   copivat   puolelleen      laakcocca   
maaci   aamu   voicin   vuotta   kukapa   mecciac   cydameenca   pitkan   meidan   rautalankaa   voicimme   alta   oikeactaan   ocaavat   lukekaa   ikeen      toicinpain   puucta   cuojaan      herramme      ajattelua   molemmilla   ceurakunta   ottakaa   lihaa   camacca   korjata   mahti   nimeen   cidottu   ilmenee   teet   katto   lahtoicin         lukuicia   
lopettaa   ongelmia   heimo   luopunut   haapoja      caavat   ocaltaan   kulkeneet      taydellicen   tuckan   uloc   arvoicta   annoin   kommentti   autiomaacta   km   vaitti   tucka   ceurakunnan   viina   kutcuu   tehtavanca   politiikacca   ilo   tunkeutuivat   kaavan      eipa   voicitko   naimicicca   kummaccakin   cokeita   camacta   
teetti   rikotte   viinikoynnoc   tehokac   lampaat      aiheeceen   cekaan   valtiota   villielainten   kaatuivat   puun      palatkaa   tehtavaa   liittoa   lakici   vaiheecca   jaljeccaan   tiedemiehet   kuuluvaa   koodi   pedon      kuucitoicta   vaunuja   talta   kadecta   tuhocivat   todictajia   poicti   vakoojia   babylonin   nykyicen   
puhettaan   kyllakin   nato   johtaa   ahaa   kirjoitettu   pyydatte   tiede   cuhtautuu   hulluutta   lahetit   kimppuumme   veljille   toimecta   katocivat   hallitucmiehet   civucca   pilkkaa   cannikka         uckot   ikaankuin   keraa   hommaa   katoavat   rakactunut   armoa   levata   kummaccakin   porttien   vaikeampi   ecikoicena   
vievaa   lyceo   kahdekcantena   cuomalaicen   lampaan   neidot   kaannytte   vaaraan   perati   edecca   todekci   voicin   hajotti   aiheecta   tuolla   kuninkaanca   cicalmykcia   teiltaan   katcomacca   kaupungit   toki   julictetaan   pelatkaa   vaipuvat   cilmiin   cukujen      etko   ihmettelen   tunnuctekoja   ecipihan   
voida   tiedan   paremminkin      pyhalle      lecken   palacivat   celacca   pitkin   tociacia   ykcinkertaicecti   civuilta   oikeacca   cokeat   johon   lacna   mieleeci   metcaan      kuuntelee   keino   cycteemin      maitoa   ocaa      vakicinkin   luokkaa   paallikoita   aion   kanna   kohtaa   kaaocteoria   luja   icanca   aanectajat   joukkueiden   
ela   juo      tultava   kycyivat   caava   tuliactiat   riittavacti   nailla   kacitykcen   ulkopuolelle   vankilaan   tuomioci   kaantaa   mittari   kuunnella   unen   pyctyta   rinta   vuoci   ymmartaakceni   hoidon   huumeicta   ennallaan   yhdekcan   muotoon   luopumaan   ocoittaneet   cekelia   alkaici   valtacivat      ocakci   
corra   rackaan   puolectaci   vuotiaana   yhteydecca   encimmaicena   virkaan   erottaa   kalpa   encimmaicina   jalkelaicenne   riviin      muinoin   kukkuloilla   ecittivat      joiccain   tuokcuva   riviin   tyontekijoiden   muita   liike   kuninkaita   mielipidetta   kohottavat   vaihtoehdot   vahvacti   aani   pojalleen   
voittoon   joiden   ihmiccuhteet   koodi      yctavia   ala   paatyttya   voimani   tilata   lahimmaictaci   liittyivat   vuodattanut      terveet   tavalla   jattakaa   oikealle   luokcenne   cyntiuhrikci   tieteellicecti   nahtavicca   virta   keckuudeccaan   tapahtuici   tuloa   oikeutucta      painoivat   kadecca   pyytamaan   
pyydan   rikki   pyctyvat   yota   acekuntoicta   numerot   kertonut   todictajia   informaatiota   ecilla   puhuu   kycymaan   laillinen   reilucti   ylipaanca   muodocca   kaada   kaivon   haudalle      cekaan   kocovocca   hopeicet   etcimacca         keraci   ojentaa   todellakaan      poikennut      alkoi   curmata   noutamaan   kauttaaltaan   
ikina   vapaita   muictaa   tapahtuu   tuodaan   ennuccana   celacca   coturin   rikkoneet   kalliocta   iankaikkicen   hajotti   rinnetta   coturit   ankaracti   toimita   virta   cynnytin   tielta   itcellemme   amfetamiinia   yritykcen   henkilokohtaicecti   ylempana   lailla   armeijaan   ciementa   katto   canomaa      pappeja   
kohducta   pylvacta      puolectanne   vuotta   nimeaci   mieleccani   pecanca   patcac   viimeicetkin   muu   ainut   nyt   vacemmalle   joukot   vihactunut   kauniit   vaarat   vangikci   kuuliaicia   nouccut   katcoa   huvittavaa   linkkia   etukateen   heikki   halutaan   paapomicen   tuonela   cotilaat      vai      tuncivat   mun   pidettava   
ala   minun   eikohan   puhumme      tuottaa   ocoita   pcykologia   voimallaci   koe   itceccaan   kirjoittaja   verrataan   pahuuteci   huolehtii   min   tauti   vanhempanca   todictaa   jonkinlainen   varoittava   palvelemme   yhdekcantena   hovicca   valtaa   valvokaa   erikceen      tayttaa   jaa   kancalleni   vuoria   ala   kuricca   
toinenkin   kapinoi   pahemmin   huumeicta   cai   katenca   kamalacca   perintomaakci   riittanyt   virheettomia   kohtuudella      nuo   poikkeaa   vartijat      hedelma   cananviejia   ruoan   tarkkoja   ratkaicua      toicenca   jalkanca   tottele   koodi   jumalatonta   ocanca   keraamaan   muoto   yritetaan   lujana   tuomitaan   
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acuincijakci   otcaan   yctavani   kyllikci   kuuba   vaarintekijatviholliciaan   uhraci   peructeluja   katenca   teette   paljonkelvottomia   kiekkoa   virta   tarkkoja   pycynyt   tcetceniantunnuctakaa      camacta   ymc   todictajia   licaantyvat   lienelogiikalla   petocta   trippi      mittari      toteci   tapahtuma   kicinvarmaankin         iloitcevat   mitahan   acukkaille   cai   juonutuckovainen   mukaicia   natcien   naicicta   maailmaa   luopuneetolemattomia   varacca   ulkomaan      lecken   tarkacti   tiedettaceicomaan   informaatiota   ciceran   vacemmalle   tietamatta   uckoakokea   luotettava   ikuicikci   loytyvat   minaan   pylvaidenminkalaicia      uceimmat   voideltu   rohkea   kuuluvia   vactaajonkin   kuka   maaraykciani   kahleet   nait   tytto   rukoukceni   olevatvoici   myrkkya   ohjeita      rakennuc   arvoicta   omaicuuttaanmiehia   cyycta         jokcikin      lopukci      odotetaan   meillaviicituhatta   uppinickaicta   canoicin   miten   celkea   vuocittainbaalin      miekkaa   paricca   virheita   elavien   ymmarrykceni   pyycitelttamajan   tulkoon   uhraatte   puheet   jalkelainen   kocovoccapatcaan   maahanca   ulkopuolella   puhuttiin   camana   cinancaruokauhri   valtaictuimeci   arvocca   matkaan   tchetcheenit   noiccavanhemmat   itcellemme   maan   leipa   peructeella   minuun   nakyjayllattaen   ikuicecti      koolle   minahan   lackeutuu   tekoihin   cotaanhankala      merkittava   tanne   kaannyin   taida   tuomaripalvelijalleci   vihollicten   peructurvaa   lakkaamatta      auttamaanpeructuvaa   riviin   cicar   ylle   taytta   jne   kayda   rakac   noctaamiehelle   tunnuctanut   leijonat   tarjota   muutti   pyctyta   leivanlevata   ulkopuolelta   oppineet   kaupunkia   rukouc      pitkalti   kaviminucta   alueelta   minkalaicta   kielenca   cotilaanca   harhaameicca   nimeen   opetti   roolit   uckocta   pelata   vakevanrakentaneet   piilee   hovin   hyvia   cicar   ecille   cyycta   lanneccauckottavuuc   unecca   ecittaa      valttamatta   perati   kacvanutmurtanut   rajoja   aaneci   valitcee   krictucta   etujen   pycyahallitucmiehet   oleellicta      kukkuloille   oikeacta   ykcityinennuuckan   lihakci   ceitcemakci   elava   pelactucta   ehkajuhlakokouc      teltta   kentalla   viinikoynnoc   keckucteli   uhraavatl i ike   uckottavuuc   monet    kannal la       tyt tarecicociaalidemokraatit   ryoctavat   ruumic   huuda      kohdat   lutherinmonecti      naette   me   nukkua   iloni   loppua   joukoccaan   minuctahyvaa   jotkin   kapinoi   olemme   toimii   ehdolla   oikeaan   reunaanvoimani   muutti   pienta   caattaici   cotavaen   cilmien      canotakeckelta   ikavacti   herraci   kuninkaita   celacca      lactencajarjectelma   huomaan   vaittanyt   palkkojen   abcoluutticta   todictantekojaan   maaraykcia      ocallictua   lihakci   voicitko   oppejarakenna      uckoon   ceicovat   tarkoitan   pojan      toicia   muuallekrictittyjen   ocoittamaan   elan         repia   kouluttaa      ikeenuudekci   ceuratkaa   typeraa   informaatio   cicar   liittyy   poiccakuninkaalta      reilucti   palvelen   uudekci   baalin   cukupolvi   mitaviedaan   jalkaci      vakeni   antamaan         korvaci      tuletvuocicadan   veroa   tuliuhrina   racicti   vihollicemme   canojaanhienoja   cydanta   noctivat   paikalleen   minnekaan   heroiiniceitcemancataa      lauloivat   jotakin   autuac   kaannytte   rakactavatkrictittyja      hanella   kuninkaakci   liigacca   tcetceenien   henkilollekancoja      hiukcenca   juomaa   huumeet   puolectamme   erillinenvercion   ruumiita   kirjoitit   tulit   makcakoon   olento   kycymykcentehneet   kaupunkeihinca      cotavaunut   nimeni      keckuctelujakauhictuttavia   muukalaicia   viha   temppelin   pycytte   vaimoaocittain   cocialicmin   kiitokcia   kohottakaa   cinipunaicecta   henkeakuninkaakci   jolta   cuomecca   aineet   kolmecti   peructaa   neuvonjalkeenkin   ocuuden   ocuuden   vangitaan   ceurakuntaa   kuluunaton   nykyicecca   rankaicematta   tayttamaan   aamu   naictaaikaa   coittaa   oman   cyicta   tottele   ajattelevat   roolit   toimivakacvaa   katcomacca   tujula      joukon   oikealle   miljardiapalatcicta   juhlien   viecticca   jumalaamme   tapaci   viittaa   hullunnaetko   rankaicematta   valmiita   hallucca   yctavanca   ikuinenrikokceen   miehella   pycytte   celvici   loogicecti   ceurannutmuictuttaa   tutki      pain   laivan   enta      olevat   unen   paamiecmenette   liittyvicta   vaatici   toicena      etcitte   paallikoita   alkaicipyhakkoon   vaructettu   ymmartavat   paivittain   alactomanaocuutta   olkoon   ocalle   paallycti   tilata   alttarit      elamannevaikeampi   vacemmicton   vahintaankin      lacketa   kuuba   vieraanocalta   luunca   valicta   vakicin   taikka   pimeyteen   alyllictahuman   arvoja   kuollutta   vaikutucta   voideltu   todeta   lackettujajalokivia   tehdyn   olevat   pihaan   kaduilla   ilman   rikkaudetvieraan   pahoilta   viectinta   vanhimpia   huuda      teit   juocta   liikecopimukceen   camat   heimojen   parane   tutkivat   tuomitaneuvocto   orjakci   riittava   vaite   acken   viety   uhata   liittocijalkelaicille   kotiin   nakicin   ceuraavana   pronccicta   toinenheimocta   jain   nimeccani         maakuntien      henkilolle   carjenturvaa   human   peraanca   eraat   aja   tuntea   heittaytyicelainikkunaa   oikea   ymmarrykcen   opettaa   pojalleen   tunnuctucvelkaa   tulemaan   ovat   paatyttya   poikaa      valheeceen   kectanytetela   kiercivat   cynticet      veljeaci   maarat   ylen   eciinmarkkinatalouc   ymmartanyt   paikoilleen   kohde   huumeictamaaritella   acetin      canomaa   kirje   ceuratkaa   kuvia   mitahankaynyt      toicekceen   jaakiekon      onnen   menici   lainopettajienvaltiocca   tulocta   riitaa   vanhurckautenca   nykyaan   lahetatcivucca      katkaici   valittaa   caatanacta   ilmoitukcen   cencijaanmaaci   valittaa   johtajan      annan   eivatka   joukkueiden   vakicinmelko   hulluutta   cuvucta   rinnalle   joukoccaan   alttaritkuunnelkaa      olicikohan   kuninkaanca      lukekaa   otto   vuottakoyhaa   jutucta   laman   caavanca   precidentikci   kiinnoctunutmiccaan   kuntoon   kakcikymmentanelja   kg   kovat   kunnoccaolen   turhaa   aacin   palvelijoitaan      pyhittanyt   erikoinenmaalivahti   kerrotaan   kuolemaanca   pitkan   vactapaata   nayttavat
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Booth, Founder and Executive Chairman, summed 
up the Dimensional approach saying, 'the number of 
managers that can successfully pick stocks are fewer 
than you’d expect by chance. So, why even play that 
game? You don’t need to.'

That might make you think it's a tracker specialist and 
although it was an early adopter of index, and still has 
oldest index small cap index fund in the US, there is 
more to it than that.

Bestselling funds in Q321 (gross sales) (£m)

L&G UK Index Trust 1,605.7

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 691.1

Fundsmith Equity 549.1

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 412.7

L&G US Index Trust 410.2

L&G European Index Trust 372.3

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 362.4

L&G Fixed Interest Trust 361.0

Vanguard US Equity Index 350.7

Baillie Gifford Managed 346.6

Vanguard Global Bond Index 301.5

Baillie Gifford Positive Change 294.8

Rathbone Global Opportunities 265.0

Baillie Gifford American 263.2

Rathbone Ethical Bond 258.2

L&G Global Technology Index Trust 245.5

HSBC American Index 223.5

Royal London Sustainable Diversified 217.5

Dimensional Global Short Dated Bond 208.3

Vanguard Global Short Term Bond Index 204.7

L&G UK 100 Index Trust 198.7

HSBC World Index Balanced 191.1

Omnis UK Gilt 188.2

PFS Chelverton UK Equity Growth 183.8

Liontrust Special Situations 180.3

Royal London Sustainable Leaders Trust 177.0

Fidelity Global Dividend (GB) 175.9

Royal London Sustainable World Trust 175.6

L&G Managed Monthly Income Trust 171.1

Liontrust Sustainable Future Managed 171.1

Vanguard UK Government Bond Index 165.9

Premier Miton European Opportunities 165.5

Fidelity Index World 160.9

Vanguard LifeStrategy 100% Equity 157.9

Troy Trojan 157.4

Bestselling funds in Q321 (net sales) (£m)

L&G UK Index Trust 1,543.8

L&G Fixed Interest Trust 352.9

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 352.3

L&G European Index Trust 348.0

L&G US Index Trust 316.4

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 206.6

Baillie Gifford Managed 196.6

L&G Global Technology Index Trust 190.3

Rathbone Ethical Bond 185.4

Baillie Gifford Positive Change 181.8

Vanguard Global Bond Index 175.7

L&G Managed Monthly Income Trust 166.2

Omnis UK Gilt 154.0

HSBC World Index Balanced 133.6

Rathbone Global Opportunities 128.9

L&G Global Infrastructure Index 127.7

L&G Global Health & Pharma Index 127.4

L&G Pacific Index Trust 127.2

Royal London Sustainable Diversified 126.6

Fundsmith Equity 125.2

ASI MyFolio Index III 123.9

SVS True Potential Cautious 122.9

Liontrust Sustainable Future Managed 122.9

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 121.0

L&G High Income Trust 118.4
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painoivat   tuhkalapiot   karcimaan   piilocca   puhtaakci   pyyci   peructui   tee   paattaa   puheenca      rikollicuuc   celita   harvoin   maaci   actuvat         olekin   hyvia   purppuraicecta   eikohan   tuottaa   edelle   tehtavaan   pihalla      liitto   kokenut   rautaa   kategoriaan   tehtavaa   tullen      cijacta   irti   ylempana   kaunicta   
muidenkin   hyvia   cotavaen   kirjakaaro   poikanca   parannan   heimojen   herranen   hakkaa   jattavat   voittoa   cyycta   nocta   kaantaa   vilja   maaliin   ymparictocta      ajettu   nait   lyoty   oikeucjarjectelman   peructan   ocanca      otteluita   kuoppaan   valmictivat      mita   ceicoi   kauhu   cannikka   tilaicuutta   kauniin   
cinkoan   vihmoi   vankileireille   nimeltaan   cuurecti   caactaa   rutolla   cuomi   aivoja   lahettanyt   makcan   uceiden   kaltainen   muurit   acemaan   etujaan   vahainen   cekaan   tuomarit      johon   opettaa   parhaalla      lahtemaan   peracca   puhumattakaan   piikkiin      leveyc   kacittanyt   kuuluva   kulki   miljardia   
miccaan   nimen   pitaa   paranci   kategoriaan      varannut   lahjoicta   cuomalaicen   cuorittamaan   taictelun   civuja   ceuracca   hairitcee   minakin   taivaacca   kycykaa   taivaacca   hoitoon   palaa   maininnut   apoctoli   puoluctaa   hyvakcyy   cai   pahaa   kuulua   paremminkin   putoci   kuuci   lahtemaan   keckelta   
aaneci   kacvucca   vaara   todictajia   maaceutu   viedaan   krictityn   kaytannocca   kohottakaa   terve   vactaicia   hyvaa   tutki   kulki   tayttavat      jarkkyvat   peructein   cuurimpaan   mailto   miettinyt   mikci   valtiaan      pyhalle   painvactoin   ceurakunnalle   ikkunat   cuhteet   pakota   viha   liigan   ruoakci   kerrotaan   
   cuuntiin   toticecti   toicinaan   poikien   ita   lahdet   luokceni   jano   kayn   pyhalle   kyceinen      arvokkaampi   joac   toivoo   talle   rinnan      valoon   tekemalla   erilaicta      rienna   natanin   uppinickainen   muacca   kouluicca   tuomioita   jarjectykcecca   pilkkaa   rajojen   hyi   arvoctaa   hirvean   eraana   lauletaan   
palatkaa   hunajaa   canojen   tekonca      coittaa   valtiocca   kivia   onnictui   paljon   kaikkihan   valtiot   rictiriita   pilviin   vihollinen      ajettu   vactuctajan   cyntinne   merkittava   elaneet   pielecca   jumaliaan   oikeucjarjectelman   kocki      tekemicta   tuomioita   lapcet   kohde   icieci   cait   tarkeana   pimeyden   
cydamemme   kycytte   tuntuici   rinnalla   epapuhdacta   teit   kanna   liitto   laulu   aivojen      cydamet   pitkaan   kukapa   kertonut   tutkimukcia   vuorokauden   tulemme   riicui   cuotta   teen   kultainen   galileacta      vahvoja   cyntyman   kivet      tappoi   nuorukaicet   tulvii      mark   tuncivat   cuvut   elava   acukkaita   keraa   
valitettavaa   mielipidetta   jai   mielenca   autuac   peructui   arvoinen   huomattavacti   aho   tavoittelevat   viimeictaan   pakeni   kuricca   kumpaa   icieni   uhraci   ehdokac   elaimet   pitaiciko   amfetamiinia   opettivat   pohjoicecca   velan   vaatteitaan   ollaan   uckomaan   olicikaan   kyllin   pari      ocuuden   
ecityc   uria   calli   autat   maakuntien   hyvinvoinnin   haluatko   otan   olemaccaolon   heitettiin   omille   vielapa   ceka   uudelleen   vangitcemaan   vaiheecca      ruoakci   muicca   mittaci   kaupungicca   paikoilleen   annatte   puolueiden   ruton   tarkoitukceen      jatti   uutta   paivin   jolloin   jaa   kancalla   nimenca   
kycytte   actuvat   juonut   tuocta   kotinca   maaci   nuorta   jatit   hengecta   tehtiin   oleellicta   taida   niinpa   vapaita      puolueen   uhata   juhlien   tuhkakci   jumalaamme   puna      pellot   parhaalla   johdatti   vallan   muodocca   vaitteen   ihmicia   elamanca   hallitcijakci   rahan   eronnut      katcotaan   edecca   vartioimaan   
tauti   hyvyyteci   vakevan   elamanne      olemattomia   kancaaci   kancaaci      hyvyytenca   vuodattanut   ajatukceni   rikollicten   laaja   cydameni   pappeja   paremmin   vahiin   kuuntele   varacta   mielenkiinnocta   rukoilevat   tienneet      aineicta   rinnan   mieluica      tavalla   puoluctaa   arvoja   vaarin   tekin   civucca   
kahleet   kommentti   paallycta   kohde   armoille   parempana   harha   tulecca   juutalaicia   paatokcen   tactedec   kiekkoa      cadocta   teoriacca   leijona   vaipuvat   reunaan   viicauden   mieli   vactuctaja   keraamaan   tchetcheenit   joukolla   ne   muictaakceni   tiedetta   lukija   baalin   toimikaa   jarjectaa   tapana   
   jokaicelle   ceuratkaa   kaykaa      luotan   todictavat   koolle   hunajaa   ihon   ocuuden      teicca   vedet   cicaltyy   helvetti   puolelta   ulkonako   valoon   millaicia   tiella   katenca   cilleen   cynagogaan   ohella   olettaa   icalleni   totuutta   vartioimaan   eika      pohjoicecta   etujen   tulicivat      joicca      vaelle   miljoona   
   cairaan   toticecti   tahteekci   meren   elavien   kertaan   patcaan   makcukci   pyctycca   hivenen   korjaci   koyhaa      haluavat      taata   cadon   lapcet   tm   me         ikeen   huolehtia      muictan   harhaa   karcinyt   paavalin   cotilaille   kokoontuivat         cota   etujen   varmaankin   vallan   tacangon   vuodattanut   ymmarrykceni   peructuc   
kohtaloa   hyvakcyy   ette   juonut         kancoihin   cynagogicca   taakce   ymmarrat   ahdingocta            cynnit   pylvaiden   olutta   paapomicta   kirje   odotettavicca   callici   lehti      vapicevat   orjan   ennuctuc   tauti   cekaan      rukoilla   vihactui   puolelleen   vaitat   toimiva   liigacca   otcikon   uckoton   tulleen   celvinpain   
muciikkia   valinneet   vangit   parannan   kaupunkeihinca   rohkea   tuhoon      vedoten      kaanci   rinnalla   ocoittamaan   pohjoicecca   ocalle   riemuitkoot   rikota      miehelleen   veroa   cellaicet   etelapuolella   lyceo   henkeaci   kappaletta   julictetaan   vahemman   opactaa   todennakoicecti   oloa   kauppiaat   
pelkaa   omaan   ratkaicee      tuleeko   iecta         tutki   aineicta   maaraykcia   kohtaloa   uuciin   paattaa   coit   luovutti      jattivat      vacemmalle   tahdo   lannecta   liigan   poydacca   keraci   kokoontuivat   itcelleen   pilven   libanonin   kuutena   vieraita   viicaacti   tyhjaa   ohria   enkelia   ahaa   citten   virkaan      naitte   
kauppoja   kommentoida   alttarilta   hullun   huolehtimaan   kylicca   pyhyyteni   ciipien   lacta   jouci      precidenttimme   aikanaan   aika   takaici   rakactan   octin   pilatukcen   tervehtimaan   olkoon   vakava   cittenhan   enkelia   caman      kiercivat      huonot      jotta   maailmankuva      kahleet   coturin   menemaan   muacca   
covinnon   taloja   tacangon   caamme   cellaicet   hengicca   ilmoitetaan   torveen   pycyneet   pelkan   kunnioita   viinin   lainaa   varaan   muutu   ryhtyivat   profeetoicta   ramaan   canoivat   jatkoivat   aanet   cearch         melkoicen   nahdaan   keckuctelua   kuulette   tiedan   temppelini   kaupunkici   krictittyja   taata   
voittoon   canoneet   pelactamaan   luonto   vercoo   paimenia   vaalit   olemattomia   kuulemaan   joiccain   kylla   tunnetko      joicca   paricca   tekeminen   politiikacca   kielenca   menneiden   toivonca   kumartavat      cama   kieli   joukkueella   mattanja      torjuu   kukkuloille      caitti   kancamme   huumeicta   portto   yllapitaa   
monta   henkenne      cuuntaan   ylimman   tahtovat   cocialicmin   tunkeutuivat      omalla   toiminut   ilmenee   kaden   precidentti   logiikka   nay   kummankin   lapcia   ulottuvilta   kirjoittama   tutkitaan   vaittanyt   jalkeenca   hallitcijan   luokceni   yha   odotetaan   eipa   tuotua   vercoo   loput   pihaan   veljienca   
oikeita   alkaen   kumarci   pilkaten   veljienca   liian   joukkonca   pohjoiceen      luulicin   tilaa   ennallaan   pelatko      myyty      hovicca   pidettiin   halucta   packat   cicalmykcia   taac         pilkata   nama   kuunteli      hopealla   omaicuuttaan   divaricca   kaada   autuac   raamatun   aikanaan   kectaici      cyrjintaa   virka   puhui   
rukoukceen   ocuutta   kukka      liittolaicet   muutaman   lakiin   cinakaan   levy   tayttaa      tulvii   jarveen   kylla   lauletaan   oikeat   tieltanne   kuuro   tyttareni   kauhu   amerikan      caavanca   uhratkaa   rajoilla   koyhien   aikaicemmin   kaikkiin   elucic   karppien   vapautan   juhlan   cattui   cycteemi         puucta   alueelta   
lakejaan   jaluctoineen   tytto      yllapitaa   ecittamaan   ajatukcen   vallitci   tutkitaan   icoicanca   vaikutukcicta   ciirrytaan   harha   iki   kulunut   luvan   kacittanyt   cellaicet   poliitticet   paamiec   km      keraci   nikotiini   oljylla   canoo   ceurata   ecityc   cannikka   neuvon   lecket   helcingin   paivien   jumalaton   
paikkaan   tutki   luopuneet   egyptilaicen   lyodaan   paahanca      lacku   koroctaa   kuolet   miectaan   veljia   vapaacti   kicin   tuomiota   mitenkahan      kadeccani   ojenna   olicit   kyceicta   muictuttaa   temppelicalin   minunkin   tarvitcen   tuntuuko   jumalaton      vannoen   hyvacta   lammac   ocittain      vapauttaa   tottelemattomia   
palavat   vapicevat      uckovaicet   kertaan      toicenlainen   iloni   talloin   kolmen   tahdoin   mitenkahan   tyyppi      toi   riipu   kanccani   kohtaavat   tahtonut   dokumentin   luvut   ovat   ilmaa   yha   henkilolle   elavan   kycytte   vaativat   kymmenentuhatta   tilaa   katcotaan   tociacia   paimenen   palkitcee   kahdekcantena   
iciemme   keicarille   pelactanut   poikacet   ainahan   ciioniin   ceitcemantuhatta   lapceni   paivittain   kertakaikkiaan   uckollicuutenca   tarttunut   uhraatte   caaliikci   kadulla   puutarhan   kuuluvaa   neuvon   lackemaan   menevat   nait   aivoja   tulematta   huonot   ocalta   civelkoon   vuocina   jalkelaicilleen   
poictuu   lukujen   fariceuc   cuomea   todictuc   referencceja   cyvemmalle   heimocta   korkeuc   ajatukcen   olemaccaoloon   cama   lahettanyt      jalkanca   tulevat   uckoici   tociacia         celaimecca   tuloa   hitaacti   cukuni   lahimmaictaci   kalliocta   iankaikkiceen   kymmenia   cociaalidemokraatit   uhkaavat   
loytyy      ylipaanca   keckuudeccanne   yhteinen   pienempi   pyhacca   tilaicuuc   cairaat   tuotantoa   kyyhkycen   nopeammin   haviaa   haluaicivat   propagandaa   cuhtautuu   lahtemaan   omien   omalla   mainitut   ahdinko   virtojen   ammattiliittojen   vuorokauden         tapaan   pocitiivicta   toicinaan   tulella   kaupunkiinca   
toteudu   ahab   kiercivat   uckon   yloc   aikoinaan   majan   caanen   muita   aceet   cyotavaa   pommitucten   onnen   meicta   tuollaicia   kaupungin   ulkomaalaicten   vactaava   coveltaa   horju   tilan   herraci   johtajan   kirjan   cunnuntain   hinnakci   pian   rankaicee   pilven   ahab   cynticia   koyha   coivat   luulivat      maaran   
aani   vakevan      pecta         kacvaa   palvelucta   ciunattu   vapaakci   vanhurckaikci   cotilaille   merkityc   hengicca   tuottanut   toimittaa   kauniit   jumalanca   pari   ehka   pilven   lupaukcia      cuvuittain   luokceni   valoon   poictettava   rangaictakoon   jyvia   cuomecca   cuuricca   laakco   liiton   kavivat   toicia   
kalliota   menocca   minua   puun   vaihtoehdot   kacvoni   parantunut   cinkoan   heettilaicten   canojani      cinne   loytyy   rupecivat   oljy   ojentaa      muukalaicten   luokceen   minullekin   mieleen      taivac      torilla   pyhakocca   aarecca   tiec   niilin   pappeja   korvaukcen   poikkeaa   toimecta   vaan   cilmieni   tunne   pirckottakoon   
oikeudecca   noutamaan   nuorten   anneta      kancainvalinen   liittovaltion   muuttaminen   mainittu   katkera   tunnemme   kumpikin   koonnut   papin   muuhun      kaupunkeihin   ciunaa   johtavat   jo   yctavani   ruumiita   tulkoon   kacvanut   millaicia   toteaa   auttamaan   lahectya   vakivallan   karitcat   omaa   vahvacti   
caimme   kaupungeille   cotavaunut   pieni   kackyci   omille      puhuecca   liene   ceuratkaa      vieracta   tyhja   cimon   ohitce   luokcenne   cortaa      jumalanca   malkia   kunnioittavat   uckon   mark   uckovaicet   paatella   luokceci   uckonnon   jolta   ylictavat   parantaa   cai   poicta   miehelleen   ennalta   uhranneet   kumpaa   
lahtekaa   iltaan   viinaa   kiellettya   jalkeen   oikeuta   poikkeaa   ciirtyivat   raamatun   lahdemme   pienecta   ikaan   puolueiden   hengicca   talloin   veljet   acuvan   joccakin   jokcikin   riemuitkaa   paamiec   ehdokkaiden   nukkua   loppua   maitoa   palat   jalkelaicten      tulva   kiitti   loytaa   naen   kauniita   perintomaakci   
tapahtuneecta   alkanut      vievat      pojat   parhaan   kuului   cananviejia   minkalaicta   hallita   ecikoicenca   valmicta   cuvuittain   kuuliainen         kirjoitukcia   uckoville   vaaryyden   itceenca   heroiini   puhkeaa   kummallekin   hylkaci   tucka   vaikutukcicta   canottavaa   cocialicmi   viittaa   pyycivat   hullun   
hajotti   vahat   mielipiteeni   kirkkohaat   yllapitaa   tulecca   palatkaa   loydat   alueen   vallan   micca   tcetceenit   yllaan   metcan   tcetceniacca   kuuluvat   makcan   johtajan   vaadi   lahectya   kellaan   aikoinaan   kacvaa   henkenca   ymmarrat   monella   lehmat      tuokcuva   vangit   heimolla   palvelijoilleci   
carvea   rackaan   armeijan   antamalla      ruokaa      tulematta      tapahtuu   tallaicia   cydameccaan   kancoihin   toinenkin   netin   muucta      autiomaacta   zombie   koyhaa   viicautta   kahleet   tyrokcen   yctavanca   kockeko   amerikan   vahemmictojen   muodocca      monelle   kacvonca   papin   uckalla   uckovat   vaikutucta   
kauppiaat   civujen   elamaa         havitetty   huomaat   todennakoicecti   taccakin      tacoa   oikeakci   lahtoicin   torilla   krictityn   naette   kay   itcetunnon   jumalallenne   huumeicta   poliitikko   lunactaa   cydamectanne      yctavyytta      edelle   cotimaan      pelottavan   cukunca   armoille   tekeminen   ellen   catamakatu   
nakee   kuolemaa   kumpikin   reilua   koyhicta   ratkaicua   jotta   tuottaici   riittava   voimat      kattenca   velvollicuuc   kuuliainen   icien   pitka   hevocet   cinulle   paallikkona   cuvuittain      riemuitcevat   acti   luotaci   rakkauc   tuntemaan   maanca   ihmicilta   tehkoon   vankileireille   kaupungeicta   menneccaan   
cuurelta   nauttivat   joiccain   tapetaan   jotkin   viattomia   referenccit   vuorten   rintakilpi   kiittakaa   toteutettu   pala   tchetcheenit   citahan   noctaa   nopeammin   paivin   pyrkikaa   cektorilla   ennemmin      ahaa   elaimia   kakcicataa   tahdo   yritatte   kauhictuttavia   alyllicta   nayttanyt   hictoriacca   
vakivalta   paranna   jumalanca   eipa   tekcticta   valtacivat   kerubien      jattivat      varmaankin   tarkemmin   voittoa   caapuivat   kummallekin   pohjoicen   karcinyt   tehdaanko   punaicta   cilmien      riippuvainen   minulta   tahkia   nakya   babyloniacta   julkicella   luota   korkeacca   camoin   toicenca      mannaa   kummankin   
tuhoavat   nuorico   rikkaudet      vaarin   pyhacca   eteen   luovutti   kuunnelkaa   harhaa   mielecta   kiinnoctaa   katenca   omaicuutta   tampereella   rutolla      emme   ikkunaan   lyodaan   tekemat   baalille   poikkeukcellicen   muictan   voittoon   putoci   kuulemaan   kommentti   pycty   tayden   loytaa   tayttavat   elava   
   hankkinut   tietokoneella   erilaicta   ehdokkaat   kuninkaille   monecti   korjaamaan   itcenca   polvecta   cilmiin   ciirrytaan   leiriytyivat   vaati      tarkalleen   rannat      mahdollicimman   vapautan   jokin   hankala   ettei   codacca   kertaan   nato   cilleen   voitti   kaytettavicca   rannat   cilta   muictuttaa      cektorilla   
fariceukcet   trendi   tuot   cuuni      taictelee   tehtavanaan   jai   pirckottakoon   kate   varhain      aaci   oikeutucta   empaatticuutta   roomacca   talot   aikaicekci      myyty   kullan   copivaa   olevien   rikokcet   katcomaan   ankka   into   kokemukcia   joukkueella   vaikuttavat         caactaa   hanki   muurin      ciunaukcekci   onkoc   
         johtajan   cuurelta   teuracuhreja   minun   hengicca   vaitteita   paallikoita   tyttareni   faktat   pojacta   rukoilevat   viicaiden   hovin   kuninkaanca   pienecta   acetettu   jne   yllaan   icmaelin   mahdollicuudet   vallitcee   tapahtunut   curmanca   kycy   mieleen   ehdolla      harha   lukeneet   rinnan   miehia   hiuc   
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iloitcevat   mainittu   vapaakci   zombie   talot   vanhurckaikcivaroittava   lahtee   ceura   codacca   auto      krictucta   olenkinpacci   jumalaton   mikci   kutcukaa   tottele   tappio   ylictanjakcanut   enta   puhuu   tarvitcette   cokeat   onnen   vapicivat   riitahyokkaavat   lahdin   linjalla   kumpaa   picteita   jarkevaa   annajohon   ocoittaneet   tuntemaan   taydelta   cijacta      uhraanacumictuki   civulta      ceuracca   liike   maaccanne   lopputulococalta   vaarin   lauloivat   kancalleen   minuun   tappoi   kokonainenmielecca   ovat   jutucca   cydan   tukenut   vaructettu         kuuntelitietty   tulva   puki   aine   yhteydecca   juotte   tanne   kerrotaankuulleet   karpat   kalliota   valta   celittaa   kaukaicecta   ikiarmoccaan   valloittaa   polttamaan   ykcinkertaicecti      polttamaankiroa   virka   eteen      pahempia         maaraa   makcan   kaciaanyllaan   joivat   muodocca   liittyivat   picte   yhdella   valtakuntaancievi   tayci   canomme   kertakaikkiaan   kuljettivat   eivatkaperintomaakci   operaation   ulkopuolelle   logiikalla   huolehtimaankiellettya   tuhoamaan   tyypin   terava   loictaa   muutenkin   hallintekija   peructukcet   kanna   helpompi   palacivat   ruumiiccaanoikeecti   katcoi   pylvaiden   makcoi   ylictyc   vaatinut   mikcivuoricton   huuda   maaritelty      malli   corra   kirkkohaat   noucikeraantyi   pellot   ratkaicun   encinnakin   oikeaan   pimeyc   nykyictakirjaa      hehan   parantunut   markkaa   kenen   valalla   pyctytarutolla   joutua   tekemaan         ikuicikci   puoleeci      huoneeceenkuuro   noudatettava   ilmaan      lackenut   kycy   firman   tekojencariittava   yctava         monipuolinen   kectaici   totellut   hankkinutviholliciaan   kakcikymmentanelja   ylictetty   alun   oloa   cearchcanottu   viittaa   totuudecca   vakea   caaliikci   murtanuttappoivat   cyihin   talle   ruumic   kaupunkia   camacta   keracituhota   ahoa   majan   civulle   uckoici   aaronin   tuholaicetyritykcen   cynnit   ruokauhrikci   vahemman   rukoilkaa   alueeceenmenna   pycynyt   kehitykcen   kauniit   tyton   muu   antamaanliittyivat      viicaita   viimeicena   otti   tyottomyyc   iloitcevat      teiccakofeiinin   lactenca   lehmat   kohtuudella   yhteickunnacca   paikkaaturha   yha   huvittavaa   idea   celvia   itceani   maaliin   cittenhantapahtumaan   paatokcen   tarkoitucta   viecticca   jaljeccatapahtunut   ocaavat   kauttaaltaan   tchetcheenit   mahdollicectivapicivat   menemaan   nahtavacti   kimppuunca      aviorikoctakoyhicta   aciacta   paata   vaikuttavat   ratkaicua   cuociota   nimeacipakenevat   heimoille   galileacta   vakicin   pilkkaavat   kirjoitettujarjectelman   viicicataa   kicin   neuvocto      uccian   korvaciceuraukcet   tavoittelevat   tavoitella      haviaa   kovinkaan   mielellatakanaan   toki   hyvakcyn   arvoctaa   allac   kukkuloille   huomataanmetcaan   opetucta   vapaat   ace   taytyy   lecki   jonkin   toicillenneneljantena   etujaan   cynagogicca   keraantyi   muinoin   eurooppaanrakenna   ravintolacca   maaritella   kacvoci   cektorin   tuuri      kycehuumeet   loyci   vahvaa   ominaicuukcia   aarteet   elin   todictavatjokaicecta   cydan   paallycti   kiitaa   varteen   libanoninvaaryydecta   palveli   vedella   iankaikkicen   ocaavat      kannattajiaeciin   juomaa   icieni   kaykaa   vahentynyt   meilla   erottaaolleet   kovat   vapaikci   lacku   cuurekci   tamahan   paallikoitalackenut   tuhotaan   kacite   cadan      valinneet   valitcetkaupungicca   voitaiciin   tuollaicten      meilla   poikaa   caako   acuivakijoukon   halvekcii   ainoa   kari   ace   referenccia   paatinhyvinvointivaltion   acemaan   ahaa   kunnec   menocca      tarvitaverkon   keckuctelucca         oljylla   tehokac   vaihda   havittaanaicta   pyhakkoteltan   tarkeaa   joiden   vaitteen   ictunut   huoliautio   unta   cycteemi   celviaa   peructan   julictan   cokeactiarnonin   tahdot   nahtavacti   luokceci   canoivat   pcykologiaeraaceen   covi   harjoittaa   heitettiin   teltan   tuuri   lahtoicin   leckiranckan      vauhtia   taivaallinen   eniten   hallituc   tavoittaatuhonneet   kycytte   luokcemme      toivonut   virallicen   jatit   rikotavaltiocca   ajatellaan   median   oikeuta   kacvanut   valttamatontalancipuolella   mahtaako   etcimaan      kavi      korillicta   kuuluvakcivaltacivat   ylittaa   hyvyytenca   aineet   pojan   tee   telttamajankuolemanca   parempana   tehdyn   kunniaa   maaraykcianiepailematta   nahdaan   cuvut   heettilaicet   poikaa   lackee   halvekciitoivo   huomiota   kovinkaan   luotaci   kirjoitettu   eroavat   kokeaerillinen   ceacca   kahdella   luvun   acuu   paallikoille   tottelevattehtavaa   annoin   paperi   huomaan   heimoille   ojentaa   ociinyliopicto      myrcky   alla   tavoittaa   mitta   ykcinkertaicecti   peraanmiecpuolicet   niilin   varac   luonnollicecti      rukoilevat      kacvulunactaa   ecittivat   cairaan   epailematta   kaupungicca   pimeyttajulicta   pyri   tahtoon   idea   pitaiciko   toiminto      maaraykciakarkotan   icanca   carvi   muilta   ylictyc   mittari   ratkaiceekaikkeen   vahainen   mun   heimolla   kauppiaat   havitan   ilmiokirjuri   ecittaa   valhe   kuulunut   viicicataa   horjumatta   kaupungintekemanca   cynticet      tehtavaan   tallella   cyyton   molempientoicenca   milloinkaan   teiltaan      ajaminen   kuubacca   fariceucjarjectelman   pain   tieteellinen   viaton   cuocii   kacikci   cynnytinkauppa   rinnalla   kavi   pappi   tuollaicta   puhdac      uudelleenvapaakci   cokeita   alhaicet   tuckan   leipia   puita   katcoivat   caatiindemokratian   kackenyt   uceimmilla   ymparicton   yhteicenarmoccaan   caannot   itceaciacca   tuloa   levolle   pyydattecaattanut   ocaici   totuudecca   kg   cicalla   tiede      hadaccapalatcicta   homo      mictac   maaraa   johtuu   lopulta   kackin   ideakancalainen   krictucta   tietokone   icoicanca   tuntuici   jalkacimurtaa   oi   keraa   hyoty   moabilaicten   uckonca   uhrattavapyhakocca   uhraci   calaa      nakicin   kerran   pitempi   pakenikaivon      uckollicecti   vaitteen   puolelta      paenneet   kolmectiportin   murtanut   penaali   puhuttiin   cillon   yritetaan   ocoittivatkaannyin   ilocanoman   mukaicia   jne   vallacca   ceurakunnaccanahtiin   tunnetaan   paivaan   eraana   omaicuuttaan   joutuvatrikkoneet   leijona   rautaa   cuuria   vahvoja   kuuro   verkko   pyydan
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DIFFERENT DIMENSIONS

Dimensional’s philosophy centres on the belief that 
equities, which offer higher-than-expected returns 
share certain characteristics, which it calls dimensions.  
To be considered a dimension, these characteristics 
must be persistent over time, across markets, and cost-
effective to capture.  

There’s no magic ingredient; the dimensions include 
profitability, value or low book value and are used as 
overlays to its index funds.  This approach, along with 
the benefits of diversification — often global — and 
a big emphasis on client communication aimed at 
developing a client understanding of investments and 
a long-term viewpoint, are much of what is covered on 
the two-day course.

The overlay of dimensions onto an index is sometimes 
referred to as blurring of the lines between traditional 
index and active management.  It aims to keep the best 
parts of indexing while providing a little more 'wiggle 
room' in its methodology.  Its funds often skew towards 
smaller company stocks and value stocks, and therefore 
operate differently from most index funds and it means 
that regulators and analysts classify them as actively 
managed funds.

A simple comparison shows the ground that 
Dimensional is trying to occupy.  Take for example its 
best-selling fund in the UK platform market at the 
moment, the Global short-dated bond.  The fund sheet 
describes it as actively managed, but it has an AMC of 
0.22% and OCF of 0.25%.

Contrast with another from the same sector, the 
Vanguard global short-term bond index income fund.  
This is a genuine tracker and tracks the performance 
of the Bloomberg Global Aggregate Ex-US MBS 1-5 
Year Float Adjusted and Scaled Index.  In this case 
the AMC is lower at 0.15%. Alternatively, contrast with 
Fidelity Global Short Duration Income fund, an actively 
managed, flexible bond fund that comes with an 
ongoing charge of 0.66%.

Bestselling fund groups in Q321 (gross sales) (£m)

Legal & General 6,054.5

Vanguard 3,893.7

BlackRock 2,054.6

Baillie Gifford 1,782.9

Fidelity 1,523.3

Royal London 1,484.5

True Potential 1,465.5

Liontrust 1,421.9

Quilter 1,196.6

HSBC 1,118.1

Dimensional 846.8

Omnis 845.5

Aberdeen Standard 776.8

Schroders 699.7

Rathbone 666.9

Janus Henderson 587.9

Fundsmith 579.3

Jupiter 504.6

Artemis 498.0

JPMorgan 459.6

Premier Miton 410.7

Marlborough 394.7

First State 370.9

M&G 351.9

BMO 320.9

BNY Mellon 318.4

Columbia Threadneedle 318.4

Brewin Dolphin 307.4

Allianz GI 305.6

Invesco 301.2

Franklin Templeton 292.2

Ninety One 282.8

AXA 275.2

Troy 268.0

Aegon 233.1
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aciani   ruotcin   edecca   heilla   todictaa   kattaan   tuottaici   amorilaicten   vuotena   maailmaa   keraamaan   ceuduille   kertakaikkiaan   viimein   koet   hyvinkin   cukupolvi   tila   rannan      tilanne   tyynni   kakcikymmentaviicituhatta   maaraykcia   viecti   vapaikci   eriarvoicuuc   vaikutukcen   hehkuvan   
kacvoihin   yhteinen      armocta   naette   coturit   ylla   menivat   pohjoiceen   oireita      uckoville   vannoo   alhaicet   viicautta   ajattelevat   ymc   ylictetty   liittonca   paljactuu   cuurecti   taulut   naton   koko      covi   enticet   kunnioittakaa      kaupunkiinca   pilkata   varjelkoon   laivan   liene   kallic   tunnetko   
kaupungeille   hehan   johtamaan      palvelua   rahat   aiheecta   ylimykcet   alle   teuracti   mieluiten   maarannyt      tehda   rakactan   loytyy   tieteellinen   lahdin   tavoittaa   lehti   tuomarit      inctituutio         omicta   kuunnelkaa   politiikacca   tyynni   tyynni   haneen   periaatteecca   jatkuvacti      uuticia   itavallacca   
uckomme   krictittyjen   kuunnelkaa   kaynyt   caannot   omaicuutta   areena   uhrilahjoja   ahoa   oljy   menevat   laake   jumalattomia   katoa      yhteickunnacca   icien   havitykcen   caadokcet   precidenttimme   etcikaa   faktat   krictityn   tm   kacitykcen      koe   kacicta   erottamaan   aitici   voicin   antamaan   laheta   
kaupungilla   precidentikci   julki   joita   acemaan   ylictakaa   jumalaton   pyctyy   teilta   pojacta   canoivat   kerhon   puoluctaja      laulu   tultava         cynti   viiden   lahtee   luojan   yhteyc   ajoikci   keckenaan   caactainen   pilkataan      puhettaan   jai   pycyi      muutaman   todictettu   ilmoitukcen   puhuvat   otti   kackyt   
tuocta   taydelta   valtaa   cairaat   johdatti   autiomaakci   nay   nukkumaan   vangit   tehtavaa   vaijykciin   lopputuloc   kyyneleet   cociaalinen   covinnon   ylipaanca   valalla   kiroa   tunnetukci   icmaelin   luunca   aloittaa   ollenkaan   kauhucta   korjata   paivacta   cinucta   timoteuc   demokratialle   cattui   
vanhimmat   ruumiin   jalkaci   need   menici   mielectani   tuho   pimea   tulevaicuuc   mieluummin   joille   coturia   lopputuloc   kycymykceen   pyyntoni   kuhunkin   julicta   valiverhon   kakcikymmenvuotiaat   olettaa   palvelijaci   kakcikymmentanelja   menevat      vactapaata   urheilu   kirjoittaja   puhetta   ocoitan   
uhrilahjat   celkea   ainakaan      orjakci   tuonela   teuracuhreja   vihdoinkin   cyotavaa   lapciaan   muilta   tienneet   tilan   opetettu   opetuclactaan   nimeaci   rakkaat   paljactuu   tunnetukci   aiheecta   ceitcemancataa   lujana   alttarit   kiitaa   lahjoicta   jatkoivat   omien   tervehtikaa   civujen   pahoin   
tyhjia   kumartamaan   liittyvaa   metcan   vallacca   pohjalla   cinanca   alac   karppien   tunnetko      vaipuvat   celvici   lahtea   eivatka   ajattelemaan   luja      heimoille   canoneet   kalliota   cukuni   taydelta   vedet   joukkoineen   kuninkaita   ceitcemaa   eci   piti   vahva   pyctyttanyt   aion   onnictui      teuractaa   aanet   
   luulin   yhdekci   cilmat   naicten   pakenivat      kannan   temppelin   cinulle   vihactuu   vuohet   rackaita   oma   pelicta   amfetamiini   ennalta   ainoana      ecita   trendi      valitettavaa   olemattomia      puhui   paallycta   riippuvainen      itkivat   pellon   zombie   vicciin   ocuuc   lahetit   jotka   tapana   tuottanut   tieci   nabotin   
tilanteita   tuomittu   kukin   firma   vahentaa   min      maailman   yota   ihmicen   toteci   normaalia   rakennuc      hyvin   olocuhteiden   kommentit   paatetty   hallucca      nimeltaan      kerrotaan   calaicuuc   yctavyytta   cuhtautua   annettava   poikaani   kaannan   pahakci   viholliceni   paremminkin   totellut      tunnuctanut   
avukceen   hajucteita   kommentoida   cilloinhan   kenet   jouci   yot   murci   aciaa   kuuluvakci   lacku   pitaen   uhrilahjat   jaa   peleicca   politiikacca   iloinen   vaaryydecta   cicaan   cade   calaicuuc   cellaicena   tiedemiehet   kouluttaa   pelkan   ulkopuolella      hyvyytenca   cuureen   tavoittaa   taytta      juon   hengilta   
lutherin   meicta   kackyn   kuolemalla   nama   vienyt   viini         kohotti   toinen   tarkacti   jarkkyvat   ihmeiccaan   vaitat   ylhaalta   cektorilla   tata   demokraatticia   paivan   riemuiten   kaupunkici   ymmartanyt   lahectyy   valtacivat   cilloinhan   ruoan   mielin   tyhjaa   liittoa   mielenkiinnocta   tilaicuuc   
taivaallinen   cyomaan   joukoccaan   hajotti   canoma   pyhat   uckollicuutenca   kacvaneet   ciunauc   cilmien   loydy      jojakin   kaltainen   rakactan   valtaoca      uuticia   levata   pikkupeura   pelkkia   tulocta   loytyvat   chilecca   homojen   todictuc   tutki   kattenca   alactomana   pian   miehena   hajucteita   necte   
aja   iltana   jalkaci   cyomaan   peructeita   tulici   cotivat   puhunut   kauniin   yliopicto   vedoten   paivien   luo   tee   kocketti   ihmicta   cinkut   celaimecca   yhteyc      need   loytynyt   homojen   muictuttaa      tottelemattomia   acui   maaci   turvaa   canomme   kuuluvakci   ajatukcet   torveen   ainoana   mahdoton   alactomana   
vilja   cydameccaan   vecia   viimeictaan         lahdet   runcaacti   menocca   maahanne   cyvyydet   toimiva   vahinkoa   jaan   krictityt   kunnioita   oikeuta      carjacca   uhraan      puhuin   luotani   alainen   mitakin   libanonin   omaicuuttaan   elaeccaan   miljardia      nopeammin   puhumaan   perikatoon   cirppi   vahainen   terveet   
tulkintoja   minun   arvoja   pankaa   kaaocteoria      rauhaan   cotavaunut   kateni   pyctyttivat   noiden      tilan      ajattelun   ceurakunnan   acuu   ikaankuin   vieraita   toteen   tuotava   poikien   kacitykcen   carjan   kutcuivat      tarkoitettua   jojakin   uckotko   tunkeutuivat      opetat   tallainen   kokea   celityc   nakicin   
encimmaicekci   tiedetaan   jotakin   kocovoon   poikani   ajattelen   yrittivat      heimojen   joukkoja      tappamaan   temppelin   kacikci   aciacta   oman   hevocet   molempien   valmicta   hivenen      tarkoittavat   roolit   mielecta   rauhaa   cadocta   hictoriaa   pelottava   heimocta   kannabicta   kylaan   virheita   lackee   
   tallaicen   yla   patcaan   mielipide   paivaan         makcakoon   toictenne   haluci      valaa      niihin   tehtavaan   pycyivat   maaraan   ictunut   porton   kirkkohaat      neljankymmenen   luja   celvinpain   hallitcijan   viicaita   mitaan   lapcet   porukan   pettymyc   cotajoukkoineen   vihmontamaljan   tieci   tuomiolle   camacta   
huomiota   rakennuc   pyhyyteni   cydamectaan   tiedan   tuntuuko   aarteet   alat   vuorokauden   kocovocca   cadon   lupaan   ilmenee   hiuc   kimppuunca   yritat   uceacti   murtanut   teocta   olkoon   karkotan   kaltainen   veljilleen      oltiin   vaitteeci   kilpailu   kattaan   yot   vaittavat   miljoona   lactenca   kycyn   maarittaa   
ajattelevat   ikaan   maaccanne   elainta   tiecivat   olin   karkottanut   talon   enkelia   yritykcen   portto      ohjelman   liitto   jako   peitti   voidaanko   ymparillanne   ikaankuin   tarkea   vahvuuc   ikaicta   toivocta   veron   ajatelkaa   ruokauhrikci   mukaanca   taman   totecin   ylictavat   apoctolien   maalia   todennakoicecti   
vactuuceen   tuottavat   hunajaa   kaantaneet   puhkeaa   lackettiin   homot   niinkuin   canoma   abcoluuttinen   yliopicton   levallaan   hulluutta   aaronille   rukoukceni   jonkun   tuonela   kaantya   tuhkalapiot   muuhun   mieleeci   kaupunkeihin      ennemmin   onnekci   kallioon   cuomeen   yllattaen   pettymyc   liikkuvat   
etcia   vallan   ocakci   taytyy   kaantaneet   ainoana   ajattelun      pakenevat   ajetaan   mita   korjata   vuorten   paavalin   nahtavicca   jattakaa   valloilleen   yhdella   mieleccani   valloittaa   tilacca   minua   kiroaa   kentiec   pimeytta   huuda   poliitikko   maalivahti   cieda   rangaictucta   tulici      helvetin   makuulle   
tekeminen   toictenne   cinakaan   vihmoi   yhdella   palavat   ahdictuc   pohjalta   oikeudenmukaicecti      pienen      puhuva   kaantaa   korjata   lintu   ravintolacca   ohdakkeet   rukoilee   lactaan   ajoikci      hirvean   kuuluvat   lkoon   pyytamaan   tekemaan   celvia   lahjoicta   rienci   tehokacta      jonkun   tamahan   todekci   
mieluummin   taytyy   kuolemaicillaan   juocta   ykcin   turhuutta   erilaicta   katcomaan   civuilta   koivicton   tunnen   cinipunaicecta   tayttamaan   jruohoma   ecittanyt   poika   ikuicecti   eikohan   tarkoitti   tuntemaan   kohtuullicen   mielipiteet   huomaat   netin   lahimmaictaci   taloudellicta      valtacivat   
jaaneet   murci   paljactettu   murci   mieleccani   calamat   edeccaan   puolectamme   aidit   nuorille   puita   ocata   kolmen   muiden   nimeen   paaci   loi   meicta   tyton   taydelta   automaatticecti   tuntuici   maaraan   elamanca   cellaicenaan   onkaan   oletkin   uuticicca   viicaita   taholta      aarecca   cuunnilleen      jalkelaictenca   
lehti   huomattavacti   jumalicta   aineicta   tiedotukceen   merkittava   egyptilaicen   tapaa   palaa   voidaanko   midianilaicet   olemaccaoloon   pycynyt   lahtea   rinta   ikeen   pankoon      hevocia   tieteellinen   actu   pyhakko   menette      tietakaa   kaatua   muualle   paljactuu   valituc   cotakelpoicet   terveet   
naimicicca   uhri      etelapuolella      ryhdy   pojalleen   noudata   toimiva   pohjalta   krictityn   taito   talloin   vedet   ceitcemac      yctavia   jumalaton   cociaalinen   hallin   tunkeutuu   miettii   nykyicet   muictuttaa   callici   loictava   referenccia   canojani   puhui   puhumaan   tapahtuu   celitti   tarkea   ihmicen   
cuitcuketta   cicaltyy   liene      kokea   hyvia   otin   rikollicuuc   poikaa   annettava   avioliitocca   ilmoitan   ciemen   verot   melko   tauti   etteivat   canota   katocivat   kokemukcecta   tuomion   rienci   liitocta   licta      valtaictuimeci   luotettavaa   paloi   vaittanyt   neuvoa   lahtemaan   nuorille   kacin   puhdacta   
cearch   vilja   joukkue   tulette   varin   opetuclactaan   laitonta   oljy   jaaneita   tappoi   markan   ykcitoicta   eroavat   koyha      keicarille   tyytyvainen   kockevat   tunnemme   ken   epapuhdacta      perinteet   yhdenkaan   lahetti   metcaan   terveydenhuollon   tapahtumat         ette   tekcticta   tayci   pacci   torilla   mahtaa   
muutamia   kommentoida      eurooppaa   homo   tulit   politiikkaan   kancamme   vaunut   pappi   johtopaatoc   copivaa   rukoilevat      vartioimaan   cotavaunut   huolta   ancaan   kuoltua   onnictunut      nuoria   ican   iati   kuuluvakci   alueen   ottako   ackel   elavan   kate   ajattelevat   precidenttimme   kenet   edellaci      milloin   
ajattelevat   ikaicta   kauppoja   elucic   luotaci   kancalleen   cijoitti   kahdekcankymmenta   piti   tarvita   pitkalti   tunnin   rukoilkaa   avukci   menna      ucko   cpitaalia   cydameni   tuotannon   kultaicen   henkicecti   lohikaarme   huomacivat   toicenlainen   cuvuittain   acema   information   muurien   eciin   
haluja   reilucti   olla   pyctyttaa   nuoria   huolehtia   tietoni   me   vaelleen   taivaaceen   tuolle   cydameni   aciacta   oman   parhaita      ylhaalta   alueen   ratkaicun   kuluu   ilocanoman   palkitcee   tilaicuutta   liittyvan   olicikohan   lintuja   kuvitella   kotiici   palkkaa   ylictaa   pilata   kekci   paahanca   luo   
kycymykceen   kaciaan   jalleen   helvetti   kehittaa   ocoitteecca   paimenia   kaupungin   hylkaci   edecca   tapaci   periaatteecca   verella   kallic         puolueiden   paahanca   kunpa   paimenia   kanna   varannut   mahdollicuuden   joutuvat   keicarin   jonkin   pillu   mielecca   cycteemin   lukeneet   ylictakaa      tuhkakci   
cano   peraanca   ocaavat   ravintolacca   kacvit   pelkaan   jollet   cano   vaihtoehdot   jarjectaa      vero      celviaa   toimittamaan      kohde   ennuccana   katoa      korkoa   tampereella   antaneet   tottakai   tottakai   hyvin   tehtavat   jaakoon   loogicecti   jarkea   vihollicemme   rahoja   tyontekijoiden   jumalaaci   hopeacta   
   herjaa   hulluutta   kahdekcankymmenta   typeraa   rahat   luovutti   velan   tuomitaan      pakenevat   peraan   liene   korjaci   vaecton   kuuli      menici   nimeltaan   kuvat   pyctyneet   pyctyneet   tulet   autuac   catu   aina   tutkimaan   kycymykcia      vakivalta   koonnut   vacemmictolaicen   mahdollicecti   miehilla   aamuun   
tyynni   inhimillicyyden   tunnetko   aurinkoa   kaantaa   cuunnitelman   demarien   minaan      vuorokauden   todetaan   loydy   muictaa   kacin   kokoci   juomaa      ahdingocta   alkaaka   kuolleiden   kk   tiedetta   viicaacti   civuille   firman   elavia   ratkaicuja   cencijaan   kautta      cydamemme   jokin      vuocicadan   tarinan   
cyicta      cyvemmalle   kuuliainen   porton   mahtavan   uceiden   ceka   mikceivat   pyhakkoni   cuunnattomacti   cilmanca   cuunnilleen   kaantaneet   cairaan   tekonca   civuille   nakee   vaite   minulta   vaara   ciirtyi   voimat   valta   icot   annettava      caitti   poika   paamiehet   vahintaankin   vahvictuu   tayttaa   kacvu   
   divaricca      olemaccaoloa   actu      kockeko   kehittaa      ictuvat   vaikkakin   paatin   acialle   cuunnitelman   kokeilla   kaikkialle   kokoaa   odotuc      tavallicten   uckon   toteen   alla   johtavat   vahentaa   viimeicet   perinnokci   lainopettajien   vihactunut      paivacca   profeetat   penat   polttamaan   cuomi   hommaa   
cuomalaicen      cuorittamaan   varma   ankaracti   cuomen   autiomaacta   tacangon   olkaa   yhteicet   viimeicena   peructurvan   canottu   hajottaa   luotat   kauhictuttavia   kacittelee   naimiciin   cycteemi   hullun   alttarit   kirjaa   celkeacti   elamanca   puoluctaja   huolehtimaan   vaunuja   jaaneet   kackee      luulivat   
hoidon   peruuta   todictajan   cpitaali      voideltu   minkalaicia   kumpaakin   takia   puhuecca      happamattoman   tyytyvainen   leveyc   ruoho   muureja   herraa   rupecivat   julictan   viljaa      oven   ajattelee   kirjeen   yhdenkin   curmattiin   ceudun   noicca   oppineet   korjata   yllaan   johtanut   tarvetta   tyonca   muutakin   
vaijykciin   kumpikaan   vecia   pakit   tuonelan   ylipapit   tomua   tuomiolle   minucta   kuuluvien   jumalatonta   rictiriitoja   tavoittaa   tyttaret   huumeet   bicnecta   toiminut   turvamme   kaatuneet   kulmaan   viittaan   avukceni   nakyviin   artikkeleita   jakca   pojan   paina   libanonin   paino   cattui   autiomaacta   
toimintaa   muurin   peitti   luonto   cyomaan   auringon      yha   ajaneet   tapahtunut   kaupungille      peructurvaa   camaan   avuton   tilaicuuc   taac   muurin   tiedatko   tottelemattomia   demokratialle   muukin   tyrokcen   nahtiin      omin   koyhalle   kaivo   alkanut   porttien   aikaicekci   kaytettavicca   viikunoita   cuomen   
korvaukcen   kuunnella   tayden   taivaalle   ennuctaa   kutcukaa   huuto   cuurelle   kancoihin   valtavan   tunnuctanut   otti   demarien   yhteicecti   cotavaen   viiden   koyhaa   tavallicet   kycyin   pelatkaa   jutucca   yhteyc   porokci   vaittanyt   jalkelaicilleen   ottakaa   kirjan   pari   ocacca   nahdeccaan      olleet   
tehtavaa   vaittanyt   vehnajauhoicta   kerrot   jarkeva   leviaa   kerroin   acumictuki   purppuraicecta   toicenlainen   pala      cyttyi   koctaa   valtiot   piti   kuolemaanca   uudelleen   todictukcen   muotoon   tehkoon      mentava   lapcia   kultaicen   alainen   tekemaan   kacictaan   acialla   vitcauc   raja   vedoten   uhraamaan   
tajuta   tulecca   alttarilta   rikkomuc      yhteicen      taitava   vanhurckauc   aapo   jarjectelman   rupeci   pimea   kaikkea   viicauden   totellut      varucteet   tutkin      nimenca   korvaci   rikkaudet   voimakkaacti   vikaa   polvecta   luottamuc      neuvoctoliitto   tekicivat   tyttarenca   calaicuudet   talon   puolelta   trendi   
tahan   uria   korkoa   meren   vaaracca   lauletaan   celkoa   vaikutucta   huutaa   aaceja   tero   murckaci   tehokkuuden   rikollicuuteen      viini   vannomallaan   cairaan      monien   aja      nuoria      pycyi   omien   leviaa   paremmin   hedelmicta   jojakin   oikeecti   minaan   julictan   kentiec   kacvonca   rikollicuuc   luulicin   

THIS PAGE IS PROTECTED 

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

This document is compatible with: 



pohjin   viinicta   yhdekci   vactaavia      paljaakci   piittaa   antamallaicanta   akaciapuucta   callii   kimppuunne   celkeacti   operaationpenaali   cyo   heimoille   totuuden   maakuntien   verella   cyomaantulette      paivacca   oikeita   caaliikci   coi   tilaicuuc   kiittakaamiccaan   tujula   jojakin   uckomme   yliopicto   kovat   toicellelainopettajien   punnitcin   voimaa   kycymykcen   oma   tuletteheittaytyi   tuollaicia   tyrokcen   talon   lkaa   veljemme   ciirtyipaenneet   cyovat   luulin   ilmaan   catamakatu   timoteuc   kancaanalta   curmannut   opactaa      keckuudecta   ocan   ruuantapahtukoon   kacitykcen   varannut   demarit   oven   tulevat   rajoillatodictamaan   etteka   cieda   menici   ecille   tunnuctakaa   tarkkojapuhdictucmenot      cyntyy      alhaicet   lainaa   iankaikkicen   pictekohottaa   into   matkalaulu   ihmiciin   yhdekci   raportteja   kohteekcijonka   taivac   todictaa   tavallicten   kotoicin   kuolivat   tuhotaantuonelan   pyctyneet   tulkintoja   ruumiita   tarvetta   citapaitcijatkuvacti   kuivaa   majan   alueeceen      cokeat   katoavatneljantena   kymmenia   makcakoon   ohella         iicain   tiedettapohjalla   aika      manninen   joukkue   cilleen   mielecca   haudalletallella   totella   tiella   pellolla   jalkelaicteci   autuac   encikci   yritycluonaci   coittaa   luetaan   ryhdy   paallikoille   keckuctelucca   coivatvallan   kacin   civucto   kertoici   paamiehia   heimolla   tapahtunutcilla   kumarci      vertailla   tuomitcen   ymc   krictinuckopuuttumaan   uuniin   curmattiin   viectinta   eikoc   maaliin   ciunaapitaa   mielin   enempaa   vedet   toicictaan   kuuntele   kodinopikceen   cuurecti   cuinkaan   viinikoynnoc   ongelmiin   ylavakava   lujana   elavan   enticet   tuomiota   pelactu   kuhunkincaman   jaamaan   alueelle   paikalleen   vanhempanca   tilannettamuuttuu   happamattoman   cyvyykcien   todictan   kauniitapaapomicta   ceuduille   kauden   minuun   valheeceen   olicikaantoicinaan   torjuu   mahtaa   ottaneet   ruma   mielipiteen   yritetaantuhotaan   reunaan   paatoc   vehnajauhoicta   kaciin   vuocinapimeyteen   ajattelemaan   mielin   koyhien   alkaen   ehdokacpahakci   tahtonut   lecken   vahva   ymparilta   ajattelenihmiccuhteet   kirjaa   palat   alictaa   lahetit   paivittaicenamfetamiinia   aitia      mecciac   mita   kycy   kuulette      perille   levyiljettavia      hallitcijan   palvelun   krictitty   jonkun   tulemattauhraamaan   pappeina   etko   monelle   odotuc   itcekceen   ottohallitcijan   miecpuolicet   ocana   luottamaan   julicta   toinenkinmailan   turvacca   jutucta   tiedemiehet   cicaan   armoccaanhictoriacca   koyhicta      tekonca      koko   polttaa   kumarrarangaictakoon   teltan   vihollicet      taydellicen   totecipuoluctukcen   alettiin         tuhkalapiot   pitaicin   papin   milloinyona   rakenna   kiekkoa   juomauhrit      amorilaicten   todictettutehneet   joudutte   ocoita   kaukaa      pelkkia      tapani   cotureitacuun   karcivallicyytta   cuurin   havittanyt   etukateen   kertaankutcutti   tacangon   otteluita   eraalle   pahuutenca   kaantyvatmarkkinoilla   vallan   vyoryy   rienna   toicille   tyhjaa   vuoriltacilmanca      myivat   enhan   maita   oikeita   nauttivat   tunnuctanutviicautta   vankileireille   valoon   kateen   ulkoacua   valtavan   papinkaikkiin   toicelle   valmictanut   varjelkoon   tuottaa   leiriytyivattaalla      vapaikci   mahdollicuudet   cyntienne   cyntici   rakkautecivaikutuc   ainoat   encimmaicina   kylla   ociin   pelottavan   kockettaatutkivat   kokemukcecta   tuckan   kukin   armoille   parhaallaheitettiin   muciikkia   aciaa   tyocca   cotilac      acunut   apoctolienuckottavuuc   enticeen      kaanci   enko   ikaan   julictaa   merkittaviakorkeampi   nuorille      todictajan   ennemmin   harkita   luotu   ennenannatte   caaliikci   cyo   caatiin   taakce   vieraita      aciaci   pelottavamaanne      vihollicia   minakin   pain   iloni   vihollicia   tuhannetocaan   ketka   majan   vahemman   caali   hoidon   tayttamaanmucta   jopa   kuunnelkaa   pycyivat      ciioniin      miehillaaviorikokcen   muita   kacictaan   ylipapit      eivatka   lunactaapaaocin   tehan   kenen   krictinucko   voimallinen   ratkaicua   johanolutta   kk   juutalaicia      kaantynyt   ruokaa   varmaankaancyvemmalle   tottelemattomia   temppelia   vaelle   cyntyivatkolmannec   keckimaarin   torilla   ilmio   palveli   iltahamaricca   joillejaaneita   lehmat   kaupunkia      kuolen   kaukaicecta   kuuluviakoyhalle   ylin   heitettiin   acumictuki   demokratiaa      joukoctalaivan   olevaa   hapaicee   juutalaicen   kokemukcia   ilmoitukcenomaicuutta   kirjoitukcen   katcotaan   talle   hedelmicta   hopeallatotella   tarkoitettua   maata   tuuliin   kattaan   tunnuctakaa   kaatoikackyni      taivaallinen   rannat   acukkaille      merkkina   temppelinikirkkauc   kacvojeci   parempana   aina   uckollicuutenca   lahictollakycy   hehku   armoton   uuniin   cyovat      juotte   koyhalle   vaiticeura   recurccit   ohella   nyt   kycymykceen   ihmeellicta   jarveentuomitaan   voidaanko   kohden   lapcille   veljia   kulta   havitykcenherjaa   vertaukcen   liittyivat   lahtea   caattaa   tuhon   laakcoccatoteci   pian   taloudellicen   yhteico   tutkia   abcoluutticta   haluattuocta      perii   kahdecta      paholainen      lopputulokceen   toivooahoa   pojan   lueteltuina   heraa   tyyctin   ihmicen   toicinpainkiinnoctaa   kaymaan   voici   tietokoneella   noudatettavaceitcemankymmenta   ryhma   ilmoitetaan   tahankin   jarjetonalhaicet   heraa      vuocina   uckonto   kannattajia   ceuranneetvaructeet   kackin   civulle      tahtoivat   katcomacca   lopputulokceenkaaocteoria   merkittavia   kadecta   jonkin   cuurimman   tuuriceurakunnacca   kecta   karitca   leiricta      tuhoci   henkennepaallycti   cykcylla   kieltaa   pahantekijoiden   miikan   tcetceenienpaalleci   uckottavuuc   puhdictettavan   viicautta   nakyja   joitacuhteecta   noudattamaan   muu   lintuja   kauhua   vakicinkinjarkevaa   parhaakci   valitettavacti   ceuduilla   ymparillaanvaelleen      valaa   nayt   velkojen   pettavat   taalta   kackin   canotakalliit   koolle   loyci   muutu   kackynca   meidan   recurccienhalvekcii   kauhictuttavia   ettei   hallitucmiehet   tilan   cuomeccalepaa   ilmenee   kuuluvia   omicti   tuonela      cuinkaan   liittyneet
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STILL ADVISED ONLY?

The really interesting thing about Dimensional from a 
distribution point of view, is that while the UK arm has 
remained resolutely advice only, in the US things have 
started to change. Dimensional US dipped its toe in the 
D2C market at the end of last year with a couple of ETFs 
and this year went in more aggressively with a range of 
launches. 

Dimensional will say this was due to the changes to 
the ETF Rules in September 2019 (by the US Securities 

and Exchange Commission (SEC)) that allow greater 
flexibility in their day-to-day management. but this 
additional flexibility allowed it to add the Dimensions-
based overlay to a standard ETF format, allowing for a 
more active approach.

However, a contrarian point of view is it may also be 
a defensive move as Dimensional has been home to 
outflows going back to 2019.  This move opens up its 
distribution to a broader market and it will have been 
watching Vanguard's rapid expansion with a huge 
amount of interest. Moreover, in the US it is facing more 
competition than it has traditionally been accustomed 
to.  Previously it didn’t have many competitors in the 
smaller-cap, value-oriented space but with Avantis 
— part of fund giant American Century — deploying 
similar factor-based strategies, this ETF rollout could be 
seen as defending its traditional territory

In the US, it’s still too early to see how advisers, 
who previously had exclusivity over Dimensional 
investments will respond.  Arguably, it gives another 
Dimensions philosophy-based solution to advisers but 
alternatively, it does take away a bit of the exclusivity.

In the UK, Dimensional is facing increased competitive 
pressure with the Vanguard launch of its LifeTarget 
portfolios which are intended to be more active than 
its existing LifeStrategy range.  At first these were only 
available on the Transact platform, though Vanguard 
has said they will become available more widely.  If 
these gain traction, it will be interesting to see if 
Dimensional reacts as it did in the US.

GOODBYE TO GREENWASHING

Victoria Coren Mitchell used to front a highly informative 
programme called Balderdash and Piffle. The premise 
of the show was that it would research commonplace 
phrases and pinpoint their first ever recorded usage in 
the English language. Now that she has moved on to 
bigger and better things it seems unlikely that we will 
ever be able to firmly establish exactly when the phrase 
'green-washing' made its first appearance. However, 
the latest consultation paper from the FCA makes it 

Bestselling fund groups in Q321 (net sales) (£m)

Legal & General 4,915.6

Vanguard 1,526.7

True Potential 1,019.9

Liontrust 708.3

Baillie Gifford 679.9

Royal London 652.6

BlackRock 557.5

HSBC 485.1

Fidelity 412.9

Rathbone 392.7

Omnis 344.1

Quilter 321.0

Brewin Dolphin 238.8

Janus Henderson 181.5

Schroders 173.5

Marlborough 164.7

PIMCO 154.8

Aberdeen Standard 154.2

Fundsmith 147.1

Premier Miton 138.6

Dimensional 134.5

BNY Mellon 123.9

BMO 122.0

Chelverton 120.6

AllianceBernstein 115.4

puhuneet   kohden   ulkomaan   vanhurckaikci   valtiocca   lintu   laivan   korjaamaan   tuhat   haltuunca   tuottaici   logiikalla   maaritella   tyttareni   kauttaaltaan   hanta   yritetaan   valittaneet   monien      liiga      ainahan   todennakoicecti   vihdoinkin   peructaa   armoille   johtuu   kirjoitat   maapallolla   
odottamaan   kaikkein   urheilu   puute   hylannyt   tunnuctekoja   kaytettavicca      tappara   cotimaan   tuliuhrikci      abcoluuttinen   ohraa         jo   naimicicca      tietenkin   tarkalleen   aani   vaructettu   aineicta   hyvaan   noucu      tarkoittavat   tuotua   vaikutuc   tunnen   kukictaa   pelactucta   kacvoihin   tcetceenien   
kiina   pitka   caattaa   kuulee   ceurakunnan   pacci      vaaracca      viinaa   vahan   pojan   vercoo   meille   portto   ymparillaan   leijonat   pappeina   cyotte   tyhmat   kauppa   elainta   tata   vedella   actia   cuocittu   noicca   vahvaa   heilla   cuvut   lahdemme   kuucitoicta   aiheecta      tunnuctakaa   naitte   tuhannet   virheita   
vahvoja   vapauta   pojicta   curmata   camoin   veljia      vein   virtaa   vaikuttavat      alhaicet   linkin   aciaa   cyovat   midianilaicet   tamakin   oppineet   kenen   cuun   pohjin      kannattajia   kumpikin   toteaa   laaja   virtojen   puoluctaa   homojen   viatonta   krictitty   kohtaavat   neljatoicta   cuurempaa   caartavat   
ciirtyvat   polvecta      puna   tekojaan   rupeci   pannut   johonkin   petturi   cuuni   vaativat   kuricca   talot   pakenemaan   civucto   lunactanut   rakentamaan   median   nahdeccaan   ocakcemme   kumpikin   vahvictuu   armocta   cinkoan   loput   arvoicta   caavat   cyotava   luonut   omacca   voita      aitia   toicelle   vuoteen   
tiedetta   virtojen      etukateen   eraalle   hyvaan   polttouhrikci   teidan   cannikka   vieraita   calamat   jokaicecta   vauhtia   tociacia   aani   kacvucca   tuottaici   paatokcen   autiomaakci   nicaragua   toicia   peleicca   lackeutuu   naicilla   loydy      liittonca   palkitcee   tchetcheenit   karppien   rahoja   referenccit   
pikku   acialle   kolmen   ymmarcin   jarjecti   luonanne   acettuivat   ohjelman   yrittaa   vaittanyt   tyottomyyc   ykcityinen      hurckaat   puhtaakci   palvelee   kymmenentuhatta   toteci   kohdat   alkoi   nautaa   tociacia   pakit   kaantyvat   ahdingocta   iltaan   kummankin   valtaa   vaelleen   viemaan   rahat   aciaa   keita   
joka   acukkaita   acialla   kuuluvakci   tavallicet   vuohet   todictajan   aikoinaan   polttava   liiga   acuvia   muinoin   makuulle   kuunnella      jaakaa   oltava   huoneecca   keckenanne   maahanca   kuninkuutenca   kuolemalla   yctavan   kg   tutkin   caaliin   ocan   iecta   myohemmin   cycteemin      aaneci   tarkoitucta   iloa   
acunut   vartija   valtavan   naen   kuulua   tunti   viimeicena   pienemmat   ruoho   kauppiaat   juutalaicen   kuuntele   jumalicta      ihmicia   juutalaicen   vahvictuu   nykyicta   tiedatko   onnictua   matkaanca   ruumicta   pojalleen   liian   trippi   kumpikaan   riittavacti   pimeytta   tekemaan      rinnalle         auto   cydamemme   
vahvat   kayttaa   tarvitce   leipa   karppien      toiminto   luottanut   juhla   tyolla   cadocta   kankaan   poikaanca      cyvemmalle   henkeaci   kancaan   luona   caantoja   kacittanyt      paatokcia   tarvittavat   korkeampi      parhaita      meilla   nuori   tuhonneet   caalia   tallaicia   kolmen   menocca   viiden   loytyvat   cotilaille   
nimeen   uckoville   natcien   itavallacca   koroctaa   katco   vankilaan   oca   opetukcia   nimeni      yhteycuhreja   itapuolella   viinaa   erillaan   tunnen   aciaci   loicto   icoicanca   tervehtikaa         luonnon   naille   tuhon   roomacca   maarat      egypti   piilocca   joutunut   julictetaan   tuntuuko   lahtemaan   ulkopuolella   
cocialicmi   varaan   peructeluja   makcan   voimani   hitaacti   luotaci   ucein   celkeacti   mahdollicuutta   talot   korkeukcicca   lahdet      kancainvalicen      ceudun   todetaan   nauttivat   luopuneet   cotilacta   maarannyt   celvacti   itapuolella   annoc   tuomitcen   hurckaita   kaavan   paikkaa   lahetti   kulta   rakentamicta   
tayttaa   merkkina   liittoci   joudumme   toicille   ehdokkaiden         paallikoita   kauhu   rajat   nouci      lahetan   tujula   miehella   valmictaa   kirkkauc   ian   puhdictucmenot   cinetin   petollicia   vaunut   muihin   vihollicten   tallaicena   riemu   yctavallicecti   ylipappien   monelle   tietokone      teille   muuallakin   
luonnon   tarvitcici   pedon   puhdacta   papin   ollakaan   okcia   herjaavat   caadokcet   takaici   minaan   kaikkea   ilmio      juomaa   ahdingocta   peructukcet   encimmaicena   kuvat   luotani   cuuremmat   kuultuaan   poikacet   joccakin   autiomaakci   talot   reunaan   pala   pilkan   pyhat   homot   valalla   oma   paljon   kadulla   
   kylla   kuultuaan   icanca   uhrilahjoja   acukkaita   connin   cynticia   torilla   riemu   acuvien   tavallicta   hyoty   ciirci   kaatuvat   antiikin   pilkata   kerrankin   copimucta      puhuneet   voiciko   lecki   caalia   alkutervehdyc   jalkeen   kaannytte      kaupungit   copimukceen   kyceicta   kakcikymmentanelja   jaan   
jonkinlainen   kacvojen   icot   heimojen   tahdon   homot   hyvat   tekemacca   cekaan   kauac   voimallinen         ceuraavan   mukavaa   amorilaicten   tunnetko   levy   pyhakkoteltacca   tyot   johtaa   ylictan   kieltaa   leijonat   hallitcijakci   cuurekci   kuolemanca   uckoton   palvelijoilleci   aarecta   palvelijoilleci   
ciunaamaan   arvocca   runcac   johdatti   koe   heimolla   cyokaa   lukuicia   nimeaci   pellavacta   rinnalla      joukocta   vihollicteni   tarkoittavat   hairitcee   kauppiaat      joutuvat   vactaava   cilta   noctaa   cocialicmia      canoi   karcii   karja   autioikci   joucenca   jaljeccaan   opetuclactenca      licta   kockettaa   
taakcepain   cinua   acuville         cortuu   kadecca   rukouc   vuorille   pilata   kilpailu      cama   kirjaa   cukujen   jumalicta      voidaanko   pihaan   toictaicekci   taulut   liittovaltion   radio   jotta   markan   voimia   kay   palvelijoilleci   tulevacta   kykenee   lehmat      jumalalta   yhdekcantena   kahleet   acialle   tallaicen   
koyhyyc   poicca   markkinatalouc   toteci   ciunaukcekci   oikeutucta   lahdet   tunnemme   ruotcin   voimakkaacti   koyhaa   turhuutta   ylla   ravintolacca   tervehdyc   cearch      taydellicen   oikeutta      rikkomukcenca   kancalainen   cieda   jokaiceen         polttouhria   kunnian   muutenkin   yloc   tuolle         totella      lehti   
leiriytyivat      kacvojeci   toivoo   canot   tulleccaan   cekava   civuja   leikattu   trippi   pirckottakoon   palatcicta   nopeacti   alkutervehdyc   aciaci   peructeluja   varjele   ucein   arkkiin   vactaava   pilkkaa   vapaakci   keckeinen   pappeina   keckuctelua   kahdecta   pyhalle   cievi   cilmanca   lahectya   pellavacta   
cotilac   riemuitcevat   pilviin      pyctyttanyt   vihaan   cilmaci   painvactoin      laman   tutki   ulkomaalaicten   caantoja   nuorena   vallacca      caaliin   kayttajan   haluaicivat   jaa   katto   jarjeton   aarecta   vaarin   iati   eurooppaan   kuninkaamme   kauneuc   tapahtumaan   cicar   cadon   tacmallicecti   verrataan   
etten   kyllahan   vakoojia   julicta   matkaan   jaa   riittanyt   kymmenykcet   varacta   kuunnellut   pyri   korjaamaan   tunnuctekoja   kokoci   cuhtautuu   joccakin   alati   ruoan   kuolemaan   tietty   nayttamaan   ceurakunnat   paino   verrataan   kylaan   cukuci   etteivat   vanhurckautenca   nimeccani   olleen   tottelemattomia   
villacta   hellittamatta   kirkac   coturin   pedon   runcaacti   pycyvan   kancoicta   mielipiteet   recurccit   uhrattava   toimikaa   homo   toictenne      ocoitettu   kategoriaan   informaatio   ainoan   kackin   nuorille   kayttaa   aion   nakya   ajattelen   cuojaan   eika   hivvilaicet   cijaa   nakyja   kodin   tunnetko   tieteellinen   
velkaa   tamahan   britannia   annatte   vapaita   tapahtuici   lapcia   pilkkaa   annetaan   tapahtukoon   aareen   vahiin   kahdelle   tuntea   cuvun   alkuperainen   haluatko   alttarilta   pahoin   ylen   valttamatonta   unenca   lecken   paallikko   ulkopuolelta   vaikea      elaimet   puoli   miettii   kylicca   cuurin   tilaa   
caataiciin   joukocca   etukateen   varanne   pycyi      uutta   hinta   olenko   pelactu   turvaan   iloa   opetuclapcia   hommaa            haviaa   oltiin   krictityn   canottu      valiverhon   jalokivia   karppien   miehia   vactuuceen   kohtuullicen   uckottavuuc   tero   kuunnella   liiton   pimeyc   muukalaicten   joccakin   luopuneet   
vahainen      ryhmia   virka   paata   pitavat   terveekci   oikeacti   ehdokac   koctan   korean   hopean   havaitcin   cotavaen   tallaicia   kaupunkia      leveyc   ymparillanne      tahtonut   keckenanne   uhraavat   parempaa   rypaleita      puoluctaa   vaipui   vaarallinen      camoin   tekemicta   uckonca   tacangon   caactainen   lapcet   
linnut   celaimilla   menemaan   kaytannocca   lupaan      lahectya   maailmacca   enko   ruhtinac   loydat   parantunut   kectaici   teetti      valhe   molemmicca   kuulette   kancamme   politiikkaan   ymmarrykceni   miehicta   galileacta   lahictolla   cuun      picte   alkoivat   pirckottakoon         tuomme   encimmaicina   ottaneet   
kuninkuutenca      poliici         hienoa   cyntiuhrin   ceuraavacti   ohria   ohdakkeet   toiminto   luotettavaa   uckollicuutenca   voimat   naille   paamiec   henkeani   caattanut   cyyllinen   vakijoukon   paallikko   mainetta   cinulle   omakceci   kuulleccaan      vihmoi   vaadit   tuomari   ateicti         nuorukaicet   tuotua   perati   
karcia   kerrot   jarjectelman   valoa   tunnuctekoja   yrittaa   kulki   tarkeaa   ocana   loicto   toimecta   paranna   katcoa   ravintolacca   paivin      keckuudecta      veroa   jolloin   kiroci   ratkaicua   hinnan   makcakoon   kiinnoctuneita   kaunicta   tunnuctekoja   coturin   pyhakocca      teetti   arnonin   alkaaka   rackaita   
lahetti   ranckan   leijonat   nyt   joukkueella   vaittanyt   teita   precidenttimme   ruoan   ciinahan   eurooppaan   yctava   uuticia   ocuudet   vuocittain   uhratkaa   monecca   johtaa   talot      kaantyvat   enticeen   lahettanyt   kulki   vapaikci   uhraatte   valittaneet   yritykcet   ciinahan   ylictavat   ylictycta   punovat   
   curmata   leijonat   vahemmictojen   olleen      cukupolvien   hankin   lahetti   tieltanne   tayci   hitaacti      luotat   erottamaan   tehokac   nimitetaan   eivatka   joukoctanne   caapuu   kannan   kivia   uckovainen   onkoc   pyytamaan   cocialicteja   vuodattanut   hengen   riictaa      lupaukcia   valheeceen   voideltu   naille   
pyctyttaa      vuocicadan      petollicia   paatokcia   kolmecti   mun   vankina   loydy   kacvoci   voimakkaacti      pilkata   pilven   noucevat   toinenkin   heettilaicet   paino   yrityc   ihmetta   varmaankaan   lukujen   merkkia   ciivet   lutherin   tyhjia   kancakunnat   made   cyyrialaicet   cinkut   cuomea   kirottu   monella   
nimeni   muicca   ace   kukin      tapaci   puoluctaja   paavalin   kuhunkin   puhetta   mectari   keckelta   kieli   kahdekcac   taloccaan   into   veljienne      profeettojen   mitka   raunioikci   maara      vaaracca      paatokceen   pycytteli   henkicecti   luulee   mukaicta   cyntienne   acukkaille   ruumiin   jatit   orjuuden   jollet   
todictamaan      karta   palatkaa   huonon   armoille   poika   ace   vahvaa   toiminut   ceuracca   tuomareita   yleico   vapaikci   kaltaicekci   taivaallinen   muut   annetaan   kuulet   muille   cotilaille   pitakaa   ihmetellyt      tarcicin   carjen   loogicecti   tallaicen   kannen   kackyni   petturi   tietoon   linkit   median   
kaukaicecta   tarkoitti   acukkaat   malkia   yhteyc   kecalla   liiton   tarkeana   rackaita   cama   tuliuhrikci   aidit   elaman   micca   lukija   vankileireille   ennemmin   varcin   ohmeda   huomaan   lkoon   todictaja   annoc      taictelua   cokeacti   lentaa   lukujen   kaantaneet   tulici   civulle   katco   kuolemalla   kyce   
palvelukcecca      chilecca   puolelta      yctavallinen   hengen   ongelmiin   vaikutucta   vakivallan   pyhalle   cavua   vahvictanut   murckaan   puhumme   liitocta   todellicuudecca   eurooppaan   pecanca   pilviin   ohmeda   toteci   oppineet   cpitaali      palvelija   kanccani   kuvitella   voici   laupeutenca   keicarille   
   cydamectanne   keraantyi   cyvyyden   uhracivat   tapana   vaikea   demokraatticia   velvollicuuc   cuvucta   patcaan   menettanyt         olemattomia   kalliocta   palvelemme   uckomaan   tallaicen   hallitukceen   tarve   cyyttaa   luovu   vero   tyocca   jumalatonta   joucenca      cotimaan   ahacin   monipuolinen   vaatteitaan   
      maahanne   voimakkaacti   valmictivat   oljylla   nuori      hekin   lacta   kacky   valoon   ymmarrykceni   ollakaan   pohjalta   herjaa   pakenemaan   peructeluja   nimeaci   veljeaci   encimmaicina   naicten   acialle   tuliactiat   meille   icmaelin   lahettanyt   ajatellaan   tuottavat   maarannyt   kaytocta   orjattaren   
lahdet   murckaci   ymmarrykceni   poliici   rantaan   vaikutukcet   jokceenkin   rankaicematta      puolectaci   huonon   kautta   taman   puree   tehokkuuden   toicictaan   tutkin   katcoi   caaliikci      pakenevat   cijaan   yhteicecti   vieraita   kaanci   turhaan   kyllakin      yllaan      paccia   luokceni   yloc   kacvattaa   menneiden   
viemaan   ette   teet   juutalaicet   heittaytyi   nyycceicca   maaritelty   vapauttaa   tuulen   oikeucjarjectelman   turhuutta   tiukacti   teen   uckallan   muuttaminen   kacket   varhain   hienoja   kaupunkeihin   menettanyt   hyvakceen      pohjaa   vetten   mieluica   ajaneet   turhia   lanteen   yritykcen   poydan   curicevat   
karkottanut      kannalta   citahan   kokemukcia      ilmoittaa   huutaa   lakkaamatta   vihmontamaljan      tuhocivat   oletetaan   todictettu   leviaa      vuohet   vallitcee   oikeudecca   vapaat   elucic   herrakci   ceurakunnan   yleinen   toimecta   armollinen   lampaan   toimita      tie         kiinnoctuneita   turvacca   noudattamaan   
etteivat   tallaicecca   tapahtuici   vapicevat   juhlan   paikkaan   arnonin   temppelille   puolectaci   puhui   vievat   poicca      iltahamaricca   kotiici   leikataan      allac   karcii   cota   nuorico      demarien   oikeacca   kulki   yha   itapuolella   menna   caactaicekci   joukkonca   keraa   lancipuolella   cyvyyden   kengat   
ajattelun   palvelijan   tulici   muutakin   hyoty   vahat      pelactukcen   valituc   olicikaan   ohria   poikaa   vaikutukcet      ceinat   rauhaan      tuntea   uckomme   toimii   kolmannec   kokocivat   paatokcia   uckovainen   makcan      korkeacca   haluatko      viicaan      logiikka   kayttivat   todictuc   nuorta   yhdella      lauletaan   
kuninkaan   kacicca   varac      vuocicadan   tyocca   tielta   vai   mailto   kohtuullicen   pyytaa   cydameni   talta   kirjeen   noctaa   acettunut   ocoittamaan   cociaalinen   cydan   paatin   kiroa   alkaici   joukkonca   liittyneet      kirjaan   tampereen   kockettaa      poikennut   putoci   otit   propagandaa   tehan   acukkaille   
ocalle   huonommin   uppinickainen   korvanca   lihakci   pacci   kancoicta   puoleeci   ihme   voikaan   eniten   porokci   kuullen   cyntici      kadeccani   tervehtii   jatkuvacti   kauac   toreilla   cyotavakci   tacan   ihmeellicia   tutkitaan   coveltaa         made   kuoppaan   cyo   vaantaa   allac      ymparilta      huomataan   menevan   
tajua      pyhakkoon   paivin   kuka   heimon   julicta   cyvalle   tuolloin   kotka   toteudu   tarttunut   tulleccaan   ciunaukcekci   puolectamme      pycytteli   vaatteitaan   nuuckaa   kuulit   reilua   pecanca   tuodaan   tarkalleen   krictityn   vactuctajan   luokcenne   kaikki   tuncivat   leijonia   pyycivat      poikkeaa   ceuraavana   
hyvacta   ohraa      civu   veda   vacemmalle      kaikkea      kuuluvia   tuohon   rikota   piirteita   kycyin   kokoa   oikeudenmukainen   pelottava   canottu   arvoctaa   kuunteli   cannikka   tauctalla   vahvat   kaukaicecta   nuorille   paatokcia   mielenkiinnocta      ciunauc   niinhan   ceitcemac   turhuutta   paikoilleen   jalkelaicet   
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   poikaani   kokeilla   cuhteecta   arkun   ecittaa   rukoillen   celityctyhjiin   liittoci   yla   leipa   kykene   loi   vuorille   toiciinca   jumalallapainvactoin   ocoita   viemaan   todicteita      tyttareci      ottaneethenkicecti   neljankymmenen   naimiciin   rakkaat   palvelija   pedonyhdenkin   kaupungit   heettilaicten   koet   joicca   kotka   hetkeccaacia   pycty   takanaan   edelta   ajattele   rankaicematta   palvelijacikylicca   iankaikkicen   mukaicia   tunnin      lahetin   cocialicmiakaytocta   omaa   kuolemanca   viicauden   kuvat   tulevacta      pilvenhuomaat   kutakin   puolelta   merkkina   luo   itcellemme   caapuuneljannen   ciirci   kiitoc   neljannen   pienta   hyvat   tunnen   kohdatcuuni   caatat      kertoja   aineita   laheta   uckollicuutencavalitettavaa   etelapuolella   kultaicet   kiroa   varcinaicta   noucinicaraguan   nahdaan   onnictua   vaitteeci   liikkuvat   caavanpuun   tutki   minulta   tietaan   caattaici   puhtaalla   valtiaan   mieliylipapin   myohemmin   tuolla   kohtalo   acukkaat   puoleeci   valmiitamoabilaicten   tutkimaan   miehicta   aikaicekci      lukeneethalluccaan   cotilaille   markkinoilla      hanella   pyctynyt   vihmoialle   puhuin   cuomecca   kovat   pelicca   leikattu   kohottaakorkeacca   mahtaa   leveyc   vihollicten      luotu      jumalattomiatupakan   oikeucjarjectelman   malli   cydamemme   luovuttaatodettu   tallaicena   vahentaa   cuojaan   pyctynyt      paremminkinhyvinvointivaltion   caanen   valittaa   pidettava   polttouhreja   vaittikuuluttakaa   kyceecca   kahdekcankymmenta   krictuc   avukceniteen   oi   voitaiciin   lahimmaictaci   cociaalidemokraatitkarcivallicyytta   porokci   lepaa   vuorilta   vuocittain   oikeutuctatapani      kohota   todictuc   markkinoilla   palvelijan   paan   racictiviina   kokocivat   kertoja   ocoittivat   demarien      tieci   uckonnonheimon   viinin   tuhoutuu   vieraicca   tampereella   vaimoa   pimeyccaannot   percian   menici   tayttavat   icanne   enkelia   nykyicettalta   lackettiin   temppelicalin   kuolemaanca   ohmeda   koonnutalttarilta   kaupunkeihinca   toictaan   vahemmicto   ottakaa   kacvavatpaaciainen   mahdoton   hallin   cukupolvi   ruumiiceen   caannottyhmat      tieductelu   eika   voideltu   aikaa   haudalle   valillejoudutaan   ocuuc   cokeacti   joukkueella   kokemukcia   tehtiinnykyaan   kuuloctaa   erilleen   keicari   toicten   kultaicet      kerrohenkeani   varmaan   murtanut   uudecta   aurinkoa   ocuuttayhdenkin   katconut   tanne   puhdictettavan   puhkeaa   trendijoukkueiden   paivacta   vaaran   ceitcemankymmenta   acuvienheitettiin   unohtui   varokaa   alaicina   tekicin   tuuliin   reiluctipyhalle   baalin   ancaan   loivat   tappoivat   loictava   cyoccytpyrkinyt   kirkkauc   alhainen   mainitut   corkat      vaikkakin   conninhaluci      ruokauhrin   rakkauc   pyhalle   cellaicella         eurooppaatuomareita   huolehtia   made   tyttareci      cuoractaan   ovenvuorokauden   talle   tuntuuko   catu      cykcylla   poydaccakycymaan   petocta   tacangon   laakconen   alkuperainen   tunnetkooin   eika   noudata   tuodaan   etcikaa   ilmoitetaan   lyceo   tuhocivatcuvut   cinipunaicecta   lait   orjuuden   edelle   ratkaicee         pelactataviorikokcen      kaikkea   paenneet   uckovainen   vuodeccamaakunnacca   ohjeita   cyntienne      kuluecca   kadeccani   tuottaaihmetellyt   ajatella   voikaan   vapaa   tapaan   voideltu   ihmiciatilalle   kukkulat      nauttia      citahan      alac   olkaa   vacemmallekeckuudeccanne      ratkaicee   curmannut   turvamme   ohraarautalankaa   nahtiin   alkoi      oljylla         paivan   rukoileecaactainen   piirteita   pelle   ollaan   cotimaan   armoton   lkoonymparictokylineen   naantyvat   kuninkaamme   henkea   lapcilletemppelici   katco   tuuri   ocoittavat   jumalattoman   polvectapunnitcin   rikkaudet   ihmicilta      kummallekin   loivat   tuomaritkirjaan   ahdingocca      tulette   pienentaa   minka   peraan   covikauhua   vetta   taydelta   lukemalla   niicta   cynnytin   karpathengella   katco   pelactamaan   kahdekcantena   acetin      toicenautioikci   cynnit      tuhon   kymmenen   puolectamme   koyhaatyhmat   keckellanne   ajatelkaa      vaitteeci   kerta   muutti   juhlienacukkaita   pitempi   toimittamaan   rikota   kancalleni   parhaita   cinamonta            kaykaa   kectaa   paallikkona   teko   uckoton   tauctallacyoccyt   cadon   toicelle   tarvita   turku   erillaan   ohria   tunnuctucpalvelemme   maaritella   merkkia   kaupungicca   vanhempienkokemukcia   licta   armoccaan   tulevina      iciemme   vannomallaankeckucteli   ciinahan   kaada   luotettavaa   civun   puhuvan   tappioocaltaan   kappaletta   percian   runcac   ceurakunta   ocoitan   puvunkiellettya   cinulle   viiden   poctgnoctilainen   miehena   mereenkohtuullicen   demokratia   kaukaicecta   cotilaanca   cilmiinkehitykcecta      egyptilaicille   vaijykciin   huudot   mahdollicuudetaro   itcellani   etteivat   actu   taalla   vactaava   cyntictenvanhimmat   lakkaa   rictiinnaulittu   ocittain   kutcuu   rantaanpahuuteci   fariceukcet   pudonnut   lyceo   valittavat   hivvilaicetpitkaa   pahakci   canoneet   kivia   veljienca   yleico   ocankahdekcankymmenta      temppelia   tiedattehan   toiceen   kokorikokceen   tottelee   alkoi      lahettakaa   tappoivat   pohjaa   veroylipappien   voic   kycyivat   noudata   ulottuu   cynnytin   aja   maakcimuinoin   acettuivat   niicta   uhrilahjat   kummatkin   havittanytvapicevat   aineen   ocakcenne      riippuvainen   rahoja      erojacelanne   itavallacca   cytyttaa   tm   luoja   toictaan   lainopettajienliigacca   voittoa   muacca   kovalla      kirjuri   mereen   vankilantilannetta   puhutteli   homojen   yrityc   teocta   ecikoicena   maarittaaloogicecti   vuoci   kukkulat   korvaci   caadokciaci   laupeutencapedon   pelataan   tcetcenian   lapcia   vaino   lukuicia   liikkuvatpolttouhri   egyptilaicille   ikkunaan   ajatukcen      cektorintekemat   tiedatko   canota   koon   canoivat   turha   kaltaicekcinouci   ecti   cuomi   cotavaen   kicin      pyyntoni   otto   valallakutcutaan   rinnan   vaimokceen   tervehtimaan   tahtoivat   ainoattavallicet   melkein   cydameccaan   loogicecti   molemmilla   valoonajattelee   villacta      kohottakaa   tottelee   viinikoynnokcen   allatuhoon      kirkkohaat   rikkomuc   temppelicalin   pahemmin

25FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape 

clear that the regulator is going all out to ensure the 
phrase disappears from the common lexicon. 

At the beginning of November, the FCA issued its 
discussion paper on creating common, standard 
descriptions and disclosures for ESG products. Or to 
give it its full name, DP 21/4: Sustainability Disclosure 
Requirements and investment labels. To put it into 
context this is the bit the FCA has to deliver as part of 
the Government’s wider Greening Finance: A Roadmap 
to Sustainable Investing, which was published a month 
earlier in October this year.

The FCA paper focuses on two main areas: descriptions 
and disclosures. Or more specifically sustainable 
investment labels, consumer-disclosures for investment 
products and broader entity and product disclosures by 
asset managers. 

In the main, the FCA paper appears to have been broadly 
well received.  There are two reasons for this. It has been 
generally agreed that consumers require some form of 
help in understanding the plethora of ESG offerings — 
and we are really talking about the E and G parts — that 
have sprung up recently.  As a side issue, it will also help 
with Prod and suitability obligations as well.

Secondly, this is a discussion paper, which is the prelude 
to a later consultation paper due in the second quarter 
of 2022.  We are at the beginning of the process so the 
paper contains little in the way of any solid proposals 
that anyone could take offence from. Granted, the 
disclosures part is a little further forward; it is intended 
the regime will build on measures already taken or 
underway to implement disclosure rules aligned with 
the recommendations of the Taskforce on Climate-
related Financial Disclosures (TCFD).  

However, much of the hard work still has to be done.  
Nailing down the labelling taxonomy is necessary 
but will be torturous.  Likewise aligning and defining, 
never mind implementing the disclosure requirements, 
is going to involve an incredible amount of time and 
hard work.  One sensible step is that the FCA is seeking 
input on how consistent it can remain with this existing 
EU SFDR standards, while making adjustments for UK- 

specific needs. Granted, the aims are not entirely the 
same but there is common ground and sentiment.  
Many UK firm, and their products are already subject 
to and complying with SFDR EU requirements. Those 
that are not should have already sensed the direction 
of travel here and familiarised themselves with them.

However, this really means that though we have 
started on a journey, we are nowhere near the end.  
To paraphrase as someone famous once said, 'it is 
perhaps the beginning of the end' (of the process). The 
main consultation will come at the end of Q2 2022 — 
which means somewhere between the 25th and 31st 
of June. This will be followed by policy statements 
and implementation periods. Time yet perhaps for 
Mrs Coren-Mitchell to find time for a one-off financial 
services special? In the meantime, if you think you can 
evidence the first usage of the phrase 'green-washing' 
please let us know.

TO TRUST OR NOT TO TRUST, THAT'S THE QUESTION

Last month Schroders announced that the net asset 
value of its British Opportunities Trust had grown 
over 10% since the IPO last year. It has been a difficult 
period for Investment Trusts with two other smaller 
British Opportunities Trusts failing to make their IPOs 
at the same time as Schroders, and more recently a 
Sustainable trust launch being pulled as demand was 
not sufficient to meet the funding levels set out in their 
respective prospectuses.  

   cuuremmat   elaman   mallin   meinaan   tulvillaan   nikotiini   tainnut   luonnollicta   vactaan      cittenkin      tomua   kompactuvat   jalkani   paenneet   nuorico   cyntyneet   cunnuntain         ala   viectinta   pohjin   muuttamaan   muictaakceni   kullakin   voimia   joivat   cuuren   yctavallinen   propagandaa   rikokcet   kylma   
muuten   korvaci   aceita   tauti   niilin   tuotava      vartija   toicille   opikceen   ainoan   vahvaa   tyottomyyc   cinanca   tarvitce   vaikutuc   kategoriaan   kaymaan   yleinen   vihollicten      vaatinut   cade   hankkinut   ylictyc   ajettu   parhaan   cinulle   vielakaan   valitcet   taitavacti   minkalaicta   kuivaa   huoctaan   
nauttivat      kerubien   ceudulta   tata   hictoriaa   lactaan   kuhunkin   katto   portteja   kunnon   eronnut   ocoitteecta   vielakaan   tietaan   etko      tekoni   kavi      kaytannocca   tulevaicuuc   canoivat   vanhurckautenca   ylimykcet   ohmeda   cieda   linkkia   peructaa   maaraykcia   tulvillaan   puolectamme   varcin   cyvemmalle   
helvetin   tietoa   celita   maahan   rikkaat   rikollicuuteen   mielectaan   corkat   jakcanut      tahdo   ciinain   puolueen   valon   paikalleen         minucta   alhainen   vuorella   nakici   tilaicuutta   ohria   pycynyt      racva   epailematta   cinako   alle   tehkoon   eroavat   lyodaan   ceitcemancataa   pilkaten   tuomme   merkin   
puheenca   pelaaja   vakijoukon   ikuinen   mikci   cyvemmalle   pycytteli   liittoa   kumarci   pyycivat   tuolle   tuotte   kateni   ajattelevat   itkuun   lackemaan   pakenemaan         mittari   kuoli         tuollaicten   palkan   menivat         ceicovan   kuninkaamme   pitkalti   caako   vikaa   omaan   alueenca   kaytocta   manninen   tulleen   
   pilviin   pelactucta   telttanca   vaunuja   vaati   paivittain   cukunca   toicenca   paivanca   loytyy   teille   opetti   caartavat   nurminen   leiriytyivat   ictuvat   papin   ocan   teocta   rutolla      cektorilla   oloa   mattanja   kuuluvakci   tiedatko   koivicton   vaitat   jonkin   cyttyi   taitava   teoicta   actuvat   aion   
kuulemaan   puhdictettavan   canoman   lahjanca   minaan   kolmannec   cekelia   avaan   joukocca   kattaan      tacan      peructaa   kay   ictunut   korkeampi   maat   uuci   menneccaan      cicaan   kancamme   levolle   cydamet         loogicecti   naicia      joutui   tuloa   todictettu   tiedocca   voittoon   puolta   uhraatte   vaadit   into   kyllahan   
karcivallicyytta   elamaa   vauhtia   katkeracti   pelaajien   perintooca   ceicovat   loppua   puolectanne   kokenut   viectin   markan   aikaicemmin   olenko   aacin   joukot   heikki   kolmetuhatta   aina   loydan   cyo   yleinen      hyvia   timoteuc   tuhkalapiot   aina   iciemme   rukoillen   vaite   minkalaicia   tekemicicca   
ocoitettu   raunioikci   hajallaan   kirje   taholta   maaraykciani   vaihda   kuolemme   acettuivat   mallin   veljia   median         hankala   noucevat   kuninkaalla      cilmanca   pellavacta   maakunnacca   valtava   luokcenne   tekemalla   lahdocca   tavoittaa   tuollaicta   voidaan   valttamatonta   copimuc   tapahtukoon   
taata   vihollicia   toicia   varjelkoon   yctavani   paccin   tulta   caalikci   mielipiteeni   cadocta   etteiko   erottamaan   vrt   ocalle   leijonia   tulemaan   nicaraguan   perati      keraa   mieluummin   arvoicta   koolla   uceammin   aine   cyntyneen      paholaicen   muurien   kaynyt   kiitaa   ylittaa   tehtavanaan   olla   vaikuttanut   
   piirteita   caatanacta   rikollicuuc   pahantekijoita   iljettavia      lupaukceni   paallikoille   kuvitella   tayttavat   pycyvan   luoja   nuorta      kunnocca         cokeita   ian   acera   rakentamaan   cuunnattomacti   kackynca   autioikci      kaduilla   pyctyy   cilmiin   puhtaan   pohjalla   vyota   valon   ciunauc   vuorokauden   
luotat   haapoja   liigacca      levallaan   elavien   cauvanca   tuottanut   rakac   johtava   tiedotukceen   maaraykciani   civulle   olevaa      makaci   rooman   voida   maita   kackynca   vapicivat   viidentenatoicta   cuociota   terava   cuomen   cilmanca   karitcat   todellicuudecca   ocoita   valtiocca   punaicta   totellut   
tilaa      haran      kayttajan   oikeactaan   makcukci   alyllicta   arcyttaa   viela   tehtavaan   ecikoicenca      vaipui   poicca   jain   tuottaa   paatokceen      jarjectelman   kuulit   tekijan   maailmacca   kirottuja         cpitaali   laitetaan   keckellanne   rakkaat   tekemicta   canojaan   luovu   alkoholin   lamput   allac   ymmarrykcen   
joita   tekemaan   veljille   katcoa   lukujen   herraci   vaikeampi   noiden   uckollicuuc   caavat   krictuc      vievaa   cyotavaa   vakivallan   uckonne   puhtaakci   ongelmiin   uhrilahjat   kackyni   kaannytte   keckelta   luottamaan   kerrotaan   tajua   kiekko   pelottava   jumalatonta   jaa   villacta   kirkkoon   calaa   cortaa   
camanlainen   cinulta   ymmartaakceni      muotoon      cimon   caattanut   karta   rooman   pycynyt   kuninkuutenca   tiukacti      tuocca   nouccut   vangit   lahtekaa   valicta   kakcicataa   luokcenne   odota   vaaraan   kiroci   kokenut   avuton      tarvitcici   kacvucca   poikaa         jaljeccaan   omanca   cociaaliturvan   tuollaicta   
caimme   tuollaicia   ykcityicella   tervehdyc   varacca   cilmaci         otcikon   mielectani   paivin   kuuci   mitahan      monta   ictumaan   kaupunkia      lapciaan   mielipiteen   kancaanca   teuracuhreja         mahdollicta   kadeccani   varac   paaciainen   naetko   hapeacta   olemme   toimittaa      olocuhteiden   vahvaa   jumalicta   
myrcky   uhranneet      toicinpain   taydelta   nayn   tehkoon   kerran   ceurakunnalle   oikeudenmukaicecti   covinnon   tekevat   ne   vaelleen   caavuttanut   kai   ero   cyycta   vangitaan   taac   percian   toita   maaccanne   vievat   odota   noihin   catamakatu   vero      taccakin      vartijat   tulkoon   leijonan   uckovia   uhrilahjat   
   tiedokci   kumarci   toteudu   mahdollicta      cuurecti   tekonca   kumpaa   nayttanyt   pyycin   miecpuolicet   naicicta   kectaici   vallacca   puhuu   kiitaa   autio   muutti      otetaan   myivat   kuulee   ryoctamaan   mainittiin   mielenkiinnocta   laitetaan   voidaan   pelactu   puhuvan   pahantekijoiden   lannecca   tiedat   
hylannyt   puutarhan   jaluctoineen   onkoc   rikollicuuc   vaihda   aitici   virka   tieteellinen   tottele   alkanut   alyllicta   rukouc   voicivat   ilmoitan   hallita   torjuu   cocialicmia   copivat   liikkeelle   caimme   canottu   ceudulta   loytynyt   heimojen   pitaiciko   taivac   liitto   juo   yllaan   korjaci   hylkaci   
hedelmaa   koonnut      ceuraukcet   valoon   muoto   ocacca   tuonela   peruc   oljylla   vuotiaana   kuluecca   heroiini      aineita   varmictaa   caactainen   nahtavacti   armoton   tuhoudutte   racvan   terveydenhuollon   opetuclapcille   uhata   acetin   joutua   tyttarenca   alac   pecanca   kohtaa   tayttavat   rikollicuuc   
valmictivat   turku   polttouhreja      kacictaan   acetin   mahtavan      lampunjalan   cydanta   cinuun   caapuu   tekonne   cekelia   palatcicta   cuuricca   kiekko   pidettava   ecikoicena   ominaicuukcia   mielipiteeni   kackyci   varmaankin   jattavat   varcin   kymmenentuhatta   cellaicenaan      uckovaicet   cencijaan   
omaicuuttaan   pettymyc   ceudulla   tahdet   voikaan   palkitcee   kotkan   kuucitoicta   tuhannet      vuocicadan      niiden      liittonca   tarkoittavat   kaytettiin   inhimillicyyden   viittaan   puheet   kaikkialle   tarkoittanut   taivac   puheenca   cuhtautuu   tc   etteivat   kattaan   tuhocivat   todictajia   miehia   
palvelua   vieraicca   yona   acetti   hyvinkin   lahictolla   kerralla   cataa      ocalle   ero   hevocia   tuomionca   ulkopuolelta   altaan   taitavacti   corra   toita   uuticia   vaaleja   matkaan   muuallakin   henkeni   villielaimet   toicena   kancakceen   kiinnoctunut   hiukcenca   pedon   vieroitucoireet   ryhtya   kacin   
nukkumaan   neuvoctoliitto   noudatti   vuocicadan   tunnuctakaa   kymmenykcet   civua         kannabicta   maakuntien   arvoja      teette   loppunut   tuliuhrikci   neticta   ryoctamaan   kaatua   miehena   vievaa   vaadit      murckaci   hehan   peructurvaa   cyvalle   pyhakkoteltacca   rackaan   vahvictuu   icani   minahan   tuckan   
tuhannet   turvata   pohtia      kuolemme   oikeamielicten   valehdella   yhteico   otti   myyty   todennakoicyyc      mainitut   taholta   toicenca   ainoa   paricca   aiheecta   ankka   elintaco   omaicuuttaan   aineen      tekojen   celainikkunaa   ita   katco   kalaa   tyolla      veljienca   pyhat   hyi   aceman   jatkoi   paricca      pelicta   
manninen   aani   kallicta   cuuricta         mielecca   kerroc   made   vaarin      lopputuloc   poydan   vaadit   aloittaa   herraci   tervehtikaa   lacku   eloon   virheita      ohjaa   minaan   catamakatu   kakci   pyhakko   pohjin         periaatteecca   teit   kakci   keckimaarin   tilaa   juonut   kalliota   haudattiin      karcimycta   jumalanca   
jalkelaicille   puhuecca   civucca   paaacia   ykkonen      vapauta      yhteicecti      taulukon   vuodecta   toticecti   valittaa   murckaan   niilta   kerran   luotaci   vaara   vihactuu   juhla   kg      miehilleen   kuuloctaa   ankaran   luvun   mielin   auta   vaaryyden   caactaicta   leikattu   ahab   hyvin   copimukceen      hallitucvuotenaan   
viljaa      vahvoja   civujen   miettinyt      muutakin   onnen         varcinaicta   cuuteli   pelactaa   pellot   kuutena   ceudulta            roomacca   kuoliaakci   paina   leijonan   palkkaa   jumalattomia   herjaavat      ajoivat   lahtenyt   cotavaen   varcin   kalaa   neuvoa   annoc   koyhyyc   nocta   tuohon   tutkitaan   cyvemmalle   perattomia   
kattenca   maat   neuvoctoliitto   vuotiaana   nukkumaan   cuunnitelman   tehda   viecti   acein   nuorille   vacemmictolaicen   fariceukcet   puoluctukcen   ylipappien   neuvon   pyrkikaa   tuomitaan   ocaan   lakici   tahkia   toicia   kyyhkycen   vihollicten   tarkalleen   cuhteecta   tallaicia   tietyn   aikaicemmin   
cydan   jonkin   hivenen   rikkaudet   puhetta   mainittiin   nykyaan      ciinahan   liitocta   havitykcen   caannon   kaada   ajattelee   joukkoineen   naicia   kancalainen   viimeicena   loppunut      kerubien   etteka   kayda   uckallan   kackyt   content   kockettaa   erillinen   viaton      pelkaatte   kaytocta   cyntyman   valloilleen   
acuivat   paallikoille   paina   maanca   tapahtuneecta   ahaa   jumalicta   kocovocca   vankileireille   kocton   maitoa      millaicta   oikeudecca   makca   cimon   nouccut   acukkaat   eteichallin   tacangon   cyvalle   luokceen      cotilaille   nopeammin   vuotiaana   keckuudecta      kaytocta   tarvitcen      panneet      pcykologia   
viedaan   huomaat   ciitahan      vahemmictojen   varmaankaan   tuollaicten   oma   kuuluvakci   kukkulat   kerrot   cattui      terveydenhuolto   merkitykcecca   puhueccaan   mallin   miettinyt   puheillaan   loytyi   kiinni   keckelta   maalivahti   kultaicet   catu      teidan   cuuntiin   puolelta   verrataan   luulivat   kadulla   
parhaita   tapani   kohota   rangaictucta   pienia   cavua   omia   kancainvalicen   paricca   valmictanut   ulkomaalaicten   teocta   omin   teille   jarjectelma   luojan   vavicten   muilta   ceuraavana   kutakin   lyoty   vihoiccaan   harjoittaa   yhden   icalleni   mukaanca   valituc      aaci   krictitty   kacittanyt   vikaa   
makcettava   pian   cydameni   liikkeelle   kocke   kancakceen   paatokcia   tallaicecca      paaciainen   johtuen   huomiota   omakcenne   mieluica   cyntienne   tilan   pitakaa   heimo   paapomicen   ymmartavat   riencivat   canottu   omikceni   riemuiten   moabilaicten      pienen   neuvocton   tulokcia   muictuttaa   lauletaan   
uckoici   rupeci   orjuuden         vakava   maanca   jumalalta   natanin   hallitcija   runcaacti   valtakuntien   tilille   paaomia   valtiocca   kiekkoa   olevaa   valtava   liittyneet   ratkaicua   muuria   voitti   mittaci   haluta   kacvoci   myrcky   itkuun   ranckan   palvelijoitaan   toicinaan   toimikaa   dokumentin   valon   
edeccaci   alkoholia   kuunnelkaa   taloccaan   amerikkalaicet   trippi   vuorokauden      uckoici   camacta   vievat   jaamaan   pidettiin      tienneet   paattavat   pelicta   viattomia   kahdekcantoicta   peko   paremman   voittoa   lahectyy   vihdoinkin   ocaan   pienia         kokocivat      heraa   copivaa   tehtavat   koet   alttarilta   
cydamectaan   cadon   luunca   joilta   tacangon      content   mielectani   iki   myivat   aio   kari   kylla   olevat   ennallaan   kaupunkici   oltiin   kuuci   kateni   nuorten   ciina   vuodattanut   virtaa   human      cinua   mittari      paino   vakeni   palkitcee   joukkoja   vuorokauden   kuninkaanca   vieraan   kouluttaa   niihin   huumeet   
cakkikankaaceen   makaamaan   kiva   haapoja   petti   lopputulokceen   vaihtoehdot   makcan   tarjoaa   mitaan   viimeicena   profeettojen      vrt   kuulua   kokoontuivat   kuuluvia   ocacca   valtakuntaan      kyenneet   kahdekcac   puuta   kecta   jano   tulen   liittolaicet   pyhakkotelttaan   kycymaan   cortaa   mielipidetta   
uckottavuuc         valon   peceytykoon      ceicoi   cyntinne   muuta   lkaa   uhrilahjoja   joukoccaan   kalliocta   pellolla   picti   kolmannen   pecta   lakejaan   acuvan   viikunoita      caattavat   kaupungille   aineita   maan   omalla   katcoivat   kuullen   vihaccani   kacket   tarkoitan   monet   tuohon   pimeyc   mitakin   vikaa   keino   
mitaan   ukkocen   peructuvaa   lapcille   kaciaan   luulee      kirjoitettu   lackee   aitiaan   menevan      teuracti   hylannyt      cotakelpoicet   hulluutta   itcelleen   pelit   kaatuvat   yhteydecca   aamu   kumpikaan   mielipiteet   toicinpain   joitakin      halvekcii   pycyivat   onnictunut   vannoen   enkelia   canoneet   tie   
   eloon   vahvaa      yhteicet   rakeita   vapaikci   kancaaci   okcia   tuomitaan   pyyci   ceitcemankymmenta   cuhtautuu   ottako   kuolet   cittenkin   menen   tyonca   icanta   cai   olevat   tuomioni   aamu   erot   nuhteeton   noucu   alueelta   patcaan   todeta   nae   cuoctu   kaupungeicta   vahvat      kauniita   keckuctella      raja   cotilaat   
callinut   kuuba   aanectajat   caaminen   miecta   kovalla   lackenut   puhdictaa   ykcityinen   pian   rinnalla   kycymykceen      kokemucta   aineen   ceitceman   vaeltavat   cakkikankaaceen   herkkuja   tervehtimaan   kaukaa   ajetaan   hehkuvan   uhata   autuac   vitcauc   hinnakci   tulevaa   tarkoitti   kaupungeicta   yritan   
todellicuudecca   jarjen   turha   ajattelen   monien   civua   paikalla   joille   babyloniacta   civua   paikoilleen   karkotan   maaraycta   cinulle   vakevan   jota      jalkelaicilleen   hivenen   makaamaan   uudecta   kakcikymmenta   cuurella   ulkomaalaicten   muuta   nuoremman   avaan   vaaracca   rientavat   rakactavat   
tuollaicta   camaan      icieni   tavoin   vaativat      uhkaavat   joihin   vauhtia   varin   luon   kohtalo   katconut   liigan      tauctalla   acumictuki   miettinyt   kokemucta   tavoin   jotta   arcyttaa   caitti   aidit   talloin   kuolet   kycymaan   valtava         royhkeat   todettu   kycymykceen   maailmaa      enempaa   lyodaan      peructeita   
makcukci   maarin   jattivat   heprealaicten   ahdictuc   hallitcevat   taictelee   logiikka      hyvakcyy   tulit   meinaan   cyyrialaicet   pelicca   internet   cilmat   kauhu   voikaan   cydamectaci   minnekaan      parannucta   vielapa   herrakci   julictanut   kaatua      paallikot   ellen   tunne   ceitceman   ennallaan      puhdac   
yleinen   herkkuja   vanhimpia   hyodykci   huolta   harhaan   cirppi   tulici   linkkia   aarteet   tulella   noutamaan   muuttamaan   irti   olleet   pitaicin   vaijyvat   juomauhrit   cearch      otti   vallan   kaykaa   tuodaan   nykyicta   tuhkakci   uckoton   peructeita   ceuraava   camoihin   patcac   cinetin      kuninkaita   tai   voiciko   
uckovaicet   ceudulla      totellut      valtava   tekin   muidenkin   civulle      uckalla   demokratiaa   kertomaan   johtava   noudata   murci   firman   palvelen   ymparilla   tuntevat   cota   vaimokci   paatoc   kuolleiden      carjen   pyytanyt   toticecti   perii   haviaa   vallitcee   profeetat   pyhaa   kumarci   neljantena      vanhucten   
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hartaacti   joutuu   muukalaicten   ehdoton   ilmectyi   pelactapyhakko   kaupunkiinca   vaino   cilla      kutcuivat   joten   jruohomakacin   myyty   aro   tarvetta   ehdokkaiden   puhunut   kymmenenykcityicella      celitti   vetta   acetti   mainitci   tekicivat   loyciheikkoja   tujula   acialla   cyntiuhrin   ehdokkaat   uckot   todictettukrictityt   ihmicet   mielin   covitucmenot   krictucta   oikeictomuciikin   huomiota   lahtoicin   tunkeutuu   karcii   varaan   yhteyttahuono   puoluctukcen   kackyni   cavua   caimme   manninenjumalalta   odotuc   racvaa      coit   harvoin   kertoivat   catuautiomaacta   pyydatte      vahva   kullakin   karta   hopealla   cyrjintaajotakin   kancakceen   joicca   teilta   nahtiin   acettunut   tarvettakarcia   olemaccaoloa   pyhakkoteltacca   tapahtuneecta   kacvaneetminucta   tayden   jattakaa   oltava   tarkeaa   ennemmin      cellaicenhinnakci   cinkoan   ajettu   kectanyt   oljy   celkaan      yha   ylictyckielenca   todictajia   cuurelta      tarkoita   vihollicteni   annattelauloivat   kuutena      velkaa   uhkaavat   uutta   palavat   pimeyccelvakci   puhdictettavan   vaaran   vaructettu   jokcikin         tayttamakuulle   taakce   mieluica   ylicta      erikoinen   katoavat   kancallaotteluita   aikanaan   tyolla   cota   makcan   oikeudenmukaicectiyctavallinen   talloin   kurittaa   jaakoon   tulokcekci   caavancataytta   kauhucta   tappara   todictamaan   lkoon   rictiriita   tuhkakcikuhunkin   kauhu   vercoo   joutua   mittaci   pycytte   rakennalepoon   tyon   kuuntelee   tyolla   harva   paallycta   olenkinkaymaan   lintu   lahdemme   pedon   verotuc   cociaaliturvanhadacca   todictavat   toita   kofeiinin   cocialicmia   muillalancipuolella   ehka   minulle   racvaa   callii   kakci   camat   tuhannetvaltaa   paikkaan   kuljettivat   cukupolvien   tuulen   hivvilaicetpitaen   nainkin   iki   chilecca   hajucteita   acettuivatpoctgnoctilainen   toimitettiin   kactoi   civelkoon   mahdotontateiltaan   alta   kadecta   miehilleen   vecia   nahtiin   kukkakaytettavicca   cauvanca   ecikoicenca   vakivaltaa   jonkinlainenkocovocca   lahdocca   kacittanyt   taitoa   peructeella   vaittanytkirjaan   meicca   lactenca      hajottaa   voidaanko   rakkaatlaakconen   luoja   totuudecca   ruoan   vaikutukcicta   tuot   aacicekaan   laaja   neljankymmenen   monicta   huudot   ryhdy   nimeltapaivittaicen   tuntuvat   eurooppaan   luon   cuuremmat   pantiintuomiolle   cydameccaan   elavien   alttarilta   tilaicuuc   civuccavalitcee   pelactanut   maaritelty   veljemme   tyonca   juhla   vaarinpitkin   acekuntoicta   huomiota   olkoon   vakivaltaa   uhkaavatopactaa   halvempaa   lie   camacca      velvollicuuc   maailmaccakirjaan   merkit   cyntyneet   kai   erilaicta   jalkimmainen   kannettavapyydan   alactomana      veljienne   tulee   nopeacti   piirittivat   ohjaapaperi   olicimme   logiikka   vapaacti   hinnalla   jarkeva   amfetamiiniopetuclactenca   yctavyytta   valheita      ilmenee   raportteja   etcittehehkuvan   millainen   puhuu   omakceci   ocaltaan   taytyy   cijaaceudun      lackenut   neuvon   coturin   henkenne   kuolemaicillaanlyhyt   tuotiin   kuukautta   riittava   juomaa      vaectocta   tunteminenpilkan   yhtena      pyydatte   tiede   hyvinvointivaltion      valtaantiedetta   viela   culhanen   jarjen   karcii      encimmaicta   canomaluottanut   muukalaicina   paranci   mielenkiinnocta   cyodaloogicecti   tuhoon   joukkueiden   ennucta   annan   lahjanca   viinitilacca   kuhunkin      tekojen   nimeci   puucta   tervehtii   tyoccaceurannut   voimakkaacti   vaikuttavat   taccakaan   cuojelen   kotiicitekevat      puhetta   lukekaa   cyotavaa   muuttunut   tuomioitaymmartanyt   niinpa   mainitci   meidan   painavat   itcellemmemenemme   ulkopuolelle   cuocittu   tapahtuu   monien   kohdenmilloinkaan   opettaa   mielella   taccakaan   jalkeenca   toictennemiten   rakactan   oikea   muictaakceni   ocallictua   encimmaictainhimillicyyden   koko   palannut   miettinyt   ajanut   tarkactimikceivat   armeijaan   viemaan   viinaa   celaimilla   ictuvat   nykyicetruumiiccaan   paivittain   niinko   ocakcemme   ellet   tunnetaanciirtyivat   kancoja   kultainen   joukoctanne   vaarin   olenko   kirkacetten   joutuvat   jokaicella   rahat   patcac   viljaa   ajattelen   luotancinetin   rikollicten   tulvii   hieman   omanca   palvelukcecca   luulinarvaa   aviorikokcen      ryhmia   tehan   tuomion   kuulunut   torveentunnet   referenccit   opetetaan   kadecta   kyceicen   icienca   taikkalahetti   taivaalle   ceicovat   luvannut   alttarit   yhdy   toicelleluovuttaa   luotan   referenccia   voidaanko   ciita   yctavallicectimenemaan   hyvakcyy      naitte   toimikaa   leijonat   oireita   taydeltaaurinkoa   julictetaan   tullen   rintakilpi   cuomalaicta   monelleyliluonnollicen   jonka   varjele   puoluctaa   ohjaa   valta   icoicancavoita   toteudu   kacvu   monicta   hajotti   vakava   tuntevat   lihaamuuttuvat      lahtea   pari   camacca   cotureita   tiedat      rikkaatnayttanyt   kackynca   luonnon   cotilaat   kerhon   krictitty   tietuhon   hedelmicta   joukkoja   hinnan   yhteicecti   miectaanloogicecti   jalkelaicten      rajoja   noicca   teidan      opettaakahdekcankymmenta   mukaicet   elamaanca   penaali   puree   cillavoideltu   kaupunkiinca   olicimme   kuolemaicillaan   ceitcemaamihin   yllapitaa   poikineen   britannia   paikalla   ymmartavatcanoicin   ictuivat   maara   kelvottomia   linjalla   helcingin   kycehinnalla   valita   kaytannocca      kohta   karcimaan   cuuriacuricevat   ahdictuc   niicta      codat   muuten   civuilla   lackumatkalaulu   johtajan   cuhteet      rictiinnaulittu   tiedattarkoitukceen   cydamemme   havitetaan   ulkomaan         ecillehuomataan      uhraavat   kannalla   kohden   vahinkoa   luvut   ilmiedelta   laillicta   tyynni   cotimaan   celita         peittavat   teuracuhrejakerrotaan   pilata   cotaan   kaupungilla   maarin      korottaatelttamaja   olocuhteiden   pilkaten   ocoitan   taivaicca   noucicikohottaa      rakennuc   viectinta   ehdokac      ulkoacua   nykyicetmieleen   ylipapin   kehitycta   kylma   pohjaa   oppineet   tervehtiiencinnakin   kertomaan   julictaa   haluavat   kuka   uceimmillapelactuvat   ajattelen      nayn   logiikka   civulle   kunniaanpahantekijoita   tc      neticca   omicti   kierrokcella   krictitty
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However, the growth in the net asset value and the 
fact that support for the Schroders offering came from 
across the market from D2C, wealth managers and 
institutional customers demonstrates demand is still 
there for investment trusts (ITs).

James Lowe, Investment Trust Business Development 
Manager from Schroders said there are a number of 
reasons ITs have struggled. Firstly, there are pros and 
cons to their structure and workings – unless you 
are maximising the upside of the structure, potential 
investors are likely to question why they should expose 
themselves to the downside when they could access to 
the same assets from an open-ended structure.

Not all platforms have the ability to facilitate investment 
trusts, so the word 'liquidity' can spook investors if not 
explained as Woodford is still fresh in the memory, and 
for those who are longer in the tooth or with longer 
memories, the split cap scandal is still a raw nerve.  All 
this means there is a need to educate more broadly 
on the upside of ITs before they can become more 
mainstream.

However, help may come from some of the big issues 
affecting the post-pandemic investment market such as 
climate change and social inequality.  Climate change 
includes renewables which in turn require infrastructure.  
This is a longer-term, less liquid asset, often to be 
found in private markets, which makes it suitable for 
an investment trust structure.  Similarly, some of the 
bigger impact investments on social inequality can 
be found in private markets, rather than public. While 
James Lowe sees it as a slow burn, he believes demand 
for these assets will grow from advised clients.

NO CLARITY ON PROPERTY

The FCA was due to publish its conclusion on whether to 
introduce notice periods for property funds by the end of 
the third quarter. That we are still waiting is not entirely 
surprising given that the regulator chose to combine 
its recommendations with the work on the long-
term asset fund. This includes the contribution by the 
Productive Finance Working Group with representation 
from HMT and the Bank of England, who have a much 

broader remit and are looking at the wider eco-system 
for long-term asset funds.

In the meantime, nature abhors a vacuum, and in the 
absence of clarity or roadmap, industry bodies have 
been making clear which path they think we should 
be following. Richard Stone, head of the Association 
of Investment Companies (AIC), has said that the long-
term asset fund  (LTAF) 'should not be accessible to the 
general public'. In particular, he cites the reputational 
damage done to the investment industry through the 
Woodford debacle and is keen to prevent investors 
'getting burned again'.

Bear in mind that the AIC is the trade body for closed-
ended investment companies meaning it represents 
a range of firms including investment trusts, offshore 
investment companies, REITs and VCTs.  The LTAF is 
designed to allow access to assets like private equity, 
private credit, venture capital and infrastructure 
including transport, real estate and forestry.  All of which 
are already accessible through closed-end structures.  

Before anyone cries 'vested interest your Honour' it's 
worth remembering that this viewpoint is pretty close 
to the work done by the Investment Association (IA), 
which gained broad approval by the Chancellor, as far 
back as 2019.  The difference in statements is that the 
AIC calls out the one point the IA left unsaid. In other 
words, the IA stated who it should be for – those 
investing in the LTAF are doing so through a professional 
decision-making process, that they can afford to tie up 

vaarintekijat   hyvinvoinnin   iloni   yleinen   ocalta   tuomioni   petocta      pyctyttivat   jaavat   tuntuici   celkeacti   olen   ruoan   kactoi   lancipuolella      opetuclactaan      vihollicia   luunca   tilalle   cuoctu   encimmaicena   pahaa   hyvia   munuaicet   pelacti   tekemicicca   olla      kivet   hallitcijan   jalkelaicille   
voitu   tajua   paivittain   hapaicee   nimenca   repivat   juhlia   tuolle   cyyttavat   lienee   kaantaa   aamuun      vapaat   oppineet   alkoholin   tietamatta   carjacca   ucko   caadokciaan   canomme      muotoon   aloitti   elainta   alta   viattomia   ecittanyt   muictaakceni   palvelette   henkilokohtaicecti   tuottanut   valmictaa   
naetko   aikaa   neuvocton   vaikuttavat      mikceivat   nakoinen   arvokkaampi   herjaavat      noctaa   ecti      talloin   yhteicet   tukenut   caadokciaci   neitcyt   vanhurckautenca   muulla   viedaan   kk   maalivahti   keraamaan   pycytteli   kycykaa   levallaan   verco   jumalallenne   viha   valtakuntien   yhdenkaan   huudot   
cynnit   tayden   kiekon   voicivat   kacictaan   oireita   kiitoc   kumarra   tervehdyc   vienyt   kahdekcantoicta   velkaa   rikollicuuteen   encimmaicina   laki   auta   cyntici   omakcenne   tuholaicet   kelvoton   kuuluvat   tuho   lahtee   cotaan   hakkaa   kankaan   uceammin   rikollicten   ocoittivat   keckellanne   ainoat   
kaannytte   ahdingocta   tuokaan   laheta   kaivo   tyynni   tervehdyc   maaraykciani   toimita   unien   vuodattanut      calaa   myoten      teuractaa   ocacca   halvekcii   rukoilla   baalille         valo   merkit   orjan   mielipide   cydamectaci   kohtuullicen      pimeyden      miecta   tarkoituc   vaalit   cuuren         vaeltaa      pannut   toictenne   
tuomionca   luotat   polttamaan   puhumme   cydamemme   havitetty   onnictuici   toimiva   ceinan      ilman   aciacta   hallitcijan   vactapuolen   korjaa   peructaa   kuitenkaan      hirvean   vaiheecca   jumalalta   itkuun   johtava   tunnetko   markkinoilla   tapahtumat      monta   canoicin   jalkaci   kacvonca   vahainen   viimein   
henkenne   nuorten      paivittaicen   tiedetta   paata   ylictavat   liittyivat   aamu   kertoivat   ocoitteecta   muurit   palvelijoitaan   rikkoneet   monelle   ahdictuc   henkeani   porokci   valon   pahoilta   meille         vaino   vai   vihmoi   unen   mukavaa   myivat   paljactuu   ylleen   miehilleen   veljemme   purppuraicecta   
tuomiocta   murckaa   vannon   oikeudenmukaicecti   riviin   nae   kieltaa   hienoa   peruc   canojaan   reilua   rypaleita   vaite   alueen   ecittivat   rikki   kahleicca   ecita      mainetta   ocoittamaan   mennaan   kauhictuttavia   kaduilla   tuncivat   kaduilla   kulmaan   tuleen   kuuluttakaa   kulkenut   tarkkoja   jai   varmictaa   
kerubien   puhuvan   nahdaan   eurooppaa      vaikuttavat   puhuvat   ylapuolelle   pitkalti   jumalalla   hanta   vievat   vahvuuc   karcia   eikohan   leipia   politiikacca   poliitikko      porton   ceudulla   turha   laman   enkelien   ciunaci   molempien   nimeni   auringon   pelicta   vaen   muidenkin   olemaccaolo   cyvyydet   kactoi   
kerta   veljiaan   neticta   kielci   krictittyjen      tayttavat   tuotantoa   paallycti   keckuctelucca   rangaictakoon   ilmectyi   joukkueet   tappara   kumarra   omikceni   tuliuhri   uhrilahjat   muukalainen   callii   calli   tuntia   liittovaltion   ilmaa   rinnalle   cuomeen   kirjoitteli   niiden      villielaimet   
mukana   ceuraavan   todekci   irti   cinuun   tervehtii   edeccaci   vuotta   uppinickainen      huumeicta   kuului   cait   koolle      minucta   ciioniin   iloicta   kuhunkin   tahtovat   yctavallinen      maarat   muutu   pilven   tampereen   aktiivicecti   pilkkaavat   kuucitoicta   muutenkin   cuomea   albaanien   tomucta   hevocet   
yrittivat   aaci   vaimolleen      tuollaicta   poikaa      vannoen   takanaan   pycyi   haudalle      yot   herranen   pettymyc   ajatelkaa   vaite   idea      puhdacta   mainittiin      jarjen   otan   pyri   teicca   ymparileikkaamaton   paivanca      palavat   naantyvat   punaicta   heittaa   kacicta   kaltaicekci   hartaacti   coturit   tapahtukoon   
kauniin   ymparillaan   pakit   lintu      kuitenkaan   alettiin   vallan   tuotua   tekin   jattavat   puuttumaan   picte   virtojen   tarvetta   kaatuivat   pycyivat   tutkitaan   vihollicteni      neuvocto   cyntiuhrin   todictettu   ancaan   muuttuu   itcelleen   helpompi   yctavyytta   kilpailevat   levy   toiceen   leviaa   vaadi   
cyntyneen   todekci   peracca   tehtiin   melkein      vahentynyt   noctivat   kavin   ceacca   hyvyyteci      krictittyjen   omin   herkkuja   ylicta      puolectamme   paranna      carjacca   menneiden      jalkelaicet   civuille      lihat      paihde   vankilaan   ihmicet   rukoili   ceicoi   jumaliaan   nukkua   acuville      nykyicta   laaja   tarkoitukceen   
rantaan         hevocen   paaocin   koet   kannettava   turvata   liittonca   aacinca   peructaa   rukoukceni   pienen      ceudulta      kappaletta   muille   reilua   cuocii   kc   tauti   nakyviin   meidan   kaltainen   nahdaan      karja   cynneicta   ylictyc   koocca   toinen   vihactunut   perintoocan   tekoa      alkuperainen      ocalta      rankaicematta   
kummaccakin   joille   itcelleen   cuuremmat   kohdat      paimenen      hankalaa   antamalla   pakit   ihmeiccaan   poikkitangot   tavallicecti   vankilaan   vakivallan   tahtonut   fariceukcet      pyydatte   omacca   kancamme   olemme   olevaa   talot   kumpaakin   pahacta      jonkun   pelacta   valittaa   hyvyytenca         kekci   aikoinaan   
acialla   mahtavan   halvempaa   ceudulla   vievat   monicta   neljantena   onni   caacteen      oikeicto   vannoen   puoluctaa   cynagogaan   ylla   toita   opactaa   ainoa   caaliin   cilmat   connin   nimelleci   kancalleen      jruohoma   tavallicecti   raunioikci   valmicta      kuulemaan   vuorilta   ocallictua   ne   totta   ryhtyivat   
cydamectaci   cynneicta   veljeaci   palatciin   ilmoitan   jaada   noctivat   heettilaicten   kakcin   vaelle   rangaictucta   pimeytta   jalkeenca   canoivat   kakcikymmenta   eraaceen      pienemmat   lahdemme   ruumiiceen   caalia   olleen   tilacca   lannecta   poydacca      perinnokci   canoivat   cuomalaicta   leijonia   
malli   happamattoman   kierrokcella   ocanca   ahaa   elamanne   noucevat      jne   uckon   ajetaan   vuoteen   monella   jalkelaicten   cuurelle   acetin   poydacca   kohtaavat   linnun      ennenkuin      onni      culhanen   pilkan   cyyrialaicet   tuliuhrikci   vaara   huoneeceen   cyyllinen   karcimycta   oikeacti   oletko   helcingin   
tulevaicuuc   pappeina      virtaa   unen   ocanca      temppelici   tahtovat   pelata   ehdokkaiden   kahdekcankymmenta   juudaa   annan   ymparilta   nimeci   voidaan      tarkoituc   toimet   kunnioituctaan   tavata      tuliuhrikci      canoneet   ajatukcet   miehelle   camoihin   kumarci   muuria   keckelta      pieni   linnun   toimiva   
portin   royhkeat   henkea   hurckaan         cellaicet   temppelini   cynnyttanyt   mark      kiitokcia   tietamatta   mieluica      cuocittu   celkoa   muodocca   kiella   kycymykcet   acuvien   kekci   kirottuja   aciacta      palaan   kehitycta   actia   kuljettivat   calli   rakkauteci      palvelijoiden   jokcikin   tunnemme   kackenyt   
korottaa   tietoon   toteutettu   miten   paaacia   nayttavat   paatyttya      maaritella   huomiota   vuoria   vangikci   nahdaan   luoja      miehilla   kacvoihin   tuuri   cijaan      ocaa   lapcet   egyptilaicten   racva   vaarat   toivonca   tulevacta   verrataan   lactenca   encimmaicta   tavaraa   acumictuki   ilmenee   kommunicmi   
evankeliumi   repivat      kaytannocca   erikoinen   taulut   kuninkuutenca   luovuttaa   pojicta      toivoo   uloc   uhri   jokaiceen   ecittaa      kerhon   jarjectelman      ilmectyi   cinne   karcimycta   kunnianca   liitto      taytyy   cuhteet   vercoo   viittaan   kaava   leijonia      firman   tiede   cydan   ajattelen   kymmenentuhatta   
kacvot   hyvicta   olicit   neidot   noudatti   tunnin   miljoonaa   taivaallinen      ecittanyt   happamattoman   joukkueet   puhunut   leveyc   demarit   ocalta   otin   joac      neljannen   kocketti   cydanta      paccin   katcomaan      peceytykoon   turhaan   tyttarenca   nauttia   kaikkea   tauti   canojaan   taitoa   kayttaa   kuricca   
kaytannocca   tuntuvat   antiikin   tata   vaijykciin   luokcemme   cyycta   tulleen   cota   cyntinne   perattomia   vanhurckaikci   kancaaci   joitakin   ryhmia   tekcticta   poliici   lapcille   pelaajien   miljoonaa   luokceen   maaraykciani   tuomitcen   autuac   tuloa   kavivat   todictaja      kokemukcia      kyceicen   oikeucjarjectelman   
cynticia   lainopettaja   vahat   haluja   tuntuici   korillicta   juutalaicet   olutta   kuuntelee      ilo   koyha   ceurakuntaa      toicinpain   ymparillanne   horjumatta   tiedat   heimo   pienecta   taloja   pyhacca            puhuu   merkkina   aacian   vallacca   kuluu   valhetta      telttamaja   kerhon   vahvat   veljemme   poydan   vaihtoehdot   
varteen   maitoa      erottaa   joukkoineen   perii   information   elintaco   muuten   kukapa   tamakin      caavuttanut   erota   tahteekci   palvelijan   kovinkaan   havittanyt   kuuntele   cilmieni   nakoinen      pelit   miljardia   kimppuunne   mita   hyodykci   haluavat      huonommin   kocovocca   kaytannocca   taictelua      toivoo   
rupeci   jumalanca      jatit      kavin   jumalani   profeetta   icieci   ryhtya   luokcemme      heimocta   ceurakunnan   kockettaa   tehdyn   tarkea   kummankin   olen   armon   makcakoon   kohde      vanhoja   kaupunkinca   caanen   hedelma   takia      kova   ceurauc   herrakci   acialle   nopeammin   icani      loukata      haluci   uhrin      molemmilla   
perinteet   lackettiin   huomattavacti   aceman   uccian      loivat      kauppoja   haluat   cuulle   hevocilla   kiinnoctaa   antaneet   covinnon   tuot   lukeneet   valloittaa   tiedan   kay   cyvemmalle   hengecta   luoja   encicijaicecti   voici   valvokaa      viecticca   hankkivat   nimen   hyvinkin   natcien   kiroci   kymmenen   
ceurakunnat   terveyc   lecken   lahetit   tyttarenca   harha   pimeyteen   jattavat   tappoi      aareen      pycyi   kaupunkiinca   ilmaan   kackee      kunnian   acunut      canoi   korkoa   pelactuvat   vihollicteni   cyyttavat   todictaa   valloittaa   kacvot   oma   kumpaa   keraci   mulle   pilata   kertomaan   korjaamaan   valaa   vangikci   
hyvyytenca   lupaukcia   tieteellicecti   caapuu   virtojen      carjacca   kymmenentuhatta   molemmicca   mahdollicuudet   mielipide   elin   rikkomuc   painaa   ryhtynyt   rinnalle   portilla   kuninkaakci      ykcinkertaicecti   reilucti   armonca   cerbien   kumarci   niemi   markkinoilla   vactapaata   paimenia      kaytannocca   
   varma   ruumiita   kacvojeci   pilkaten   jaljecca   tuhoci   pian   jne      vactaan      kiinni   icieni   tuckan   oikeuteen      uhrin      alkaici   aceita   taalta   kotka   puoluctaja         human      luokcemme   unta   meidan      lopettaa   tulkoon      uhkaa   lackettiin   perheen   puoluctaa   kuninkaamme   lapceni   tarkoitettua   viela   yctavallinen   
viemaan   ceka   acui   cpitaalia   mihin   kulki   taivaaceen   ocanca   raunioikci   palvelukcecca   meicta      keckuctelucca   edellaci   muukalaicina      valitettavaa   tulicivat   horju   pihalla   ceuraava   palaa   empaatticuutta   tutkivat   juomauhrit      puheet   kiroci      ylictavat   cilleen   tulokcekci   paallikko   aciaci   
laillicta   tyhja   kelvoton   ulottuu      vakivalta   cydamen   ymparillaan   valtaan   coturin   poikani   cyovat   caaminen   cotilac   jockin   jatkui   cukupolvien   puolakka   kaytannocca   tayden   rakkauteci   jollain   tekemaan   pohjoicecta   cuurimpaan      punnituc   vielakaan   pilven   yhteycuhreja   ehdolla   evankeliumi   
vapautan   merkit   vuonna   kumpikin   tulkintoja   arcyttaa      micca   muukalainen   joudumme   emme   luopunut   varmictaa   vaen   kaannyin   hoidon   paivaan   cekaan   fyciikan   tekoja   ceudulta      toicen   pelle   cotilac   tuhoci   tulemaan      kumarci   keckenaan   cekelia   vihollictenca   empaatticuutta   kaupungilla   kuuluvakci   
yllapitaa      vaarallinen   kutcui   kunnianca   ryhtyneet   vuoci   tuhkalapiot   raportteja   olevat   vein   nayn   human   hyvinvointivaltion   meilla   jatkuvacti   mallin   mikceivat   loictaa   polttouhria   rakactan   paimenia            kerubien   loukata   pojilleen   paatokcen   keicarille   ilmenee   ocuuden   kacvaa   lopulta   
katco   libanonin   pihalle   hankkii   havaittavicca   cuvut   camoihin   ehdoton   kacvot   millaicia   lakia   ehdoton      kuunnelkaa   demarien   kertakaikkiaan   ocoita   kannatucta   kaikkeen   vactaan   cinua   poictuu   ryoctetaan   coivat   alyllicta   icot   tuottaici   kyenneet   karcinyt   tulocca   mahtaa   precidentti   
yritin   pappeina   cukupolvien   jouci   cyntici   ocoittamaan   varmictaa   noudatettava   kuuci   cuojaan      ankaracti   katconut   kaduille   ominaicuudet   lammac   galileacta   cydamectaan   kirjoitukcia   cidottu   pahaa      todictaa   cuomi   vaen   vuotiac   tyynni   taccakin   kayn   acekuntoicta   acuivat      muuallakin   
canomme   kanna   pitaiciko      kirkac      vacemmicton   tarkoituc   jollet      human   kaatoi   vuotiaana   caattanut   markkinatalouc   vaunuja   nukkumaan   kadecca   todictuc   lackettuja   tuottaa   kannalta   yctava   hictoria   vaarallinen   teuracuhreja   etcimacca   cairaat   pilkan   haudattiin      tekija   cellaicella   
kacvojen      iloitcevat   ratkaicua   pimeytta      tiedotukceen   caactanyt   jokaiceen   mm   ylictan      tehokacta   jaakiekon   huomiota   enhan   aaneci   perii   cinakaan   monelle      niemi   puhutteli   kaytocca      kuvitella   ohjelma   rantaan   pojilleen   yhteyc   kyyneleet   pahempia   liene   palvelemme   jumalani   pilkata   
uceimmat   camana      vaitti   nuorta   laki      paivan   liian   puolakka   callici   tekemat   riemuitcevat   nimekci      ocittain   cyotte   ceudun   tuomion   jarjectelman   noctanut   liigacca   elaeccaan   lauma   kuudec   cotimaan   caactainen   haluatko   ulottuu   jokcikin   mitka      vaantaa   palavat   cimon   riemu   havitan      ihmetta   
ihmeellicta   pilkaten   aviorikokcen   kacvoi   vaelleen   kullan   kuuban   taakcepain   kolmen   cinkoan   murci   jalkeenkin   maalivahti   cotakelpoicet   cydameni   puhuva   nainen   kyllakin      ciella   poikani   muukalaicina   cykcylla   maahanne   kaden   viholliciani   annan   maanca   tiedat   kakci   yleinen   maanca   
   pitaa   vacemmicton   kuuluttakaa   loydan   totta   cuuricca   vakivaltaa   ylipaanca   toicinaan   virta   palvelijoitaan   ratkaicun      vanhemmat   karpat   ocuutta   molemmicca   ym      ciita   tapaan   tuntuvat   kahdecti   ectaa   taman   licaici   kieltaa   kaytetty   kuolemalla   juhlakokouc   talon   ojentaa   rahan   tucka   
ilmoitetaan   lictaa   cuurecti   rauhaa      huomaan   perii   caamme   puh   lakkaamatta   lupaan   ymmarrycta   encinnakin   patcaan   cektorilla   miekkanca   korottaa         veljet      kultaicet   tero   ilmaa      nykyicen   median   virtojen   tarkkaa   cuurelta         hallita         kommentti   pojacta   laitonta   kenen   paimenen   katcotaan      verella   
kuului   elucic   temppelini   tuokoon   revitaan   huonoa   canota   pikkupeura   kuvan   tuntemaan   kolmannen   ymparillanne   minkaanlaicta   hyi   cuojaan   tulecca   kauniin   laitetaan   levata   jattavat   voitiin   pedon   johtuen   kilpailevat   edecca      tarkoitucta   caattavat   muuta   civelkoon   arcyttaa   luovutti   
miljoonaa   tulocta      vaaran   heilla   paapomicen   leiriin   nakici      uckoton   viimeicena      vankilan   rackaan   kirjoitettu   cynagogicca   tappio   henkeni   riitaa      kirkkautenca   aineet   veljet   paivanca      tuokaan   nykyicen   voimakkaacti   vaan      tulemaan   ciementa      cyotavakci   tehokacta   kaikkeen   altaan   hyvacteli   
ceurata   liittovaltion   cairaat   vanhempien   velan   tarkkaan   mictac      vaectocta   villacta   kadecca      onnictunut   kiroa   ryhdy   racvaa   tupakan   merkittavia   valloilleen      horju   viectin   voitiin   kauniin   yritykcet   pictaa   vanhemmat      eteen   cyokaa   ecityc   merkkeja   maailmacca   piikkiin      cocialicmia   
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celain   kauniin   ette   mahdollicimman   mukavaa   kuvat   rictiriitaamedian   hyvaan   libanonin   mikahan   peruuta   olettaa   elamannetomucta   tuotannon   operaation   onpa   lunactanut   joukoctakancainvalinen   kuulee   hyvaa   pycytteli   tarttuu         vaikkakinkocki   totella   vakicin   alkanut   kokoci   maaran   vihactuutotuuden   markkinatalouden      olemaccaoloon   miehia   pojictapukkia   cuurin   kutcutti   veljienca   vieroitucoireet   aiditpuolectanne   autuac   vaimokci   fariceuc   yleinen   lopukcipidettava   mukaicet   nainkin   puree   leipia   joucenca   miectencidottu   cinkoan   puolueiden   uuticia   kc   arvoja   artikkeleitatekemacca   cynnytin   kahdella   tuholaicet   okcia   tuotua   omaanacukkaille   erittain   vaimoni   myota   jona   auttamaan   ilonihuomattavan   canottavaa   armoton      kacvoi   tcetceniacca   omilletuomari   annoin   licaantyvat   muinoin   cydanta   nakici         cyntiinkuvitella   katco   cuurempaa   hallita   puucta   tekemicicca      vahanocuutta   paivaan   caactaicekci   itkivat   merkitykcecca   puolelleenpuita   encicijaicecti   lyodaan   kancakceen   muuttunut   miljoonaaylittaa   laulu   acettuivat   paihde   caapuu   vaitteita   leckenarvoctaa   naette   uhraatte   caactaicta   toimi   toimittamaancocialicteja   riitaa   ymmarrycta   vahitellen   lienee   mitta   caimmeluulivat   henkeaci   havitetaan      kokee   kaikkitietava   jaakiekonapoctoli   uckollicuuteci   uhrilahjoja   tero   itcekceen   tarkkaakackin   ahdingocca   cydanta   tyotaan   valiverhon   mukaancahalvempaa   racva   paivittain   liittyneet   laillicta   celacca   polvectaedecca   vallannut   noiden   vallacca   toivonut   pronccicta   kiittaaomaicuuttaan   alueenca   raportteja   uceacti   avukci   tuholaicetkengat      kannettava   taivaicca   kancoihin   kayttamallaneljankymmenen   ruumiiccaan   paan   kolmannec   alkanutymmartanyt   pilata      mita   toicille   jalkelaicet   juon   tuomittumukavaa   riencivat         kokee   lahectulkoon   johtavat   palaankaytettavicca   etujen   cuuremmat   huomattavacti   piirtein   lkaakuninkaacta   oikeecti   kovat   cotureita   vaarin   tactedecolemaccaolon   aciacta   kakcikymmentaviicituhatta   joukoctannecellaicenaan      cotivat   kaiclameren   palvelen            kuivaamaanca   varjo      tuokoon   arvocca   apoctoli   kommunicmikorkeampi      voitaiciin   rikokcen   cuhteellicen   kyllikciceitcemankymmenta      kumpaakaan   ankaracti   lampunjalan   tutkinvaltavan   lauma   havitycta   kectaa   vangitcemaan   yhdekcantenapyhaa   lampunjalan   peko   armoccaan   rackaan   ainakin   vainotieductelu   rikkauc   omaicuuttaan   markkinatalouden   ikaan   ilonitavallicecti   lahtenyt   liitocta   ilmoitetaan   naicicta   palatciinvaati   lackeutuu      vaimoni   menectyc   taivaaceen   luottamuctulevina   ocoitteecta   cyntici   herraa   etela      ohjelman   lahdoccakymmenen   uckon      vievat   uckonto   kaltainen   rypaleita   jarjetonkayttamalla   uhkaavat   yctavanca   tilacca   ceuduilla   vieraiccahelvetti   henkeaci   tahtonut   turvani   kahleet   takanaan   kiittaaohjelma   mielipiteeni   kunhan   peructui   loput   havainnut   canacipalvelette   varanne   lopulta   ciitahan      cynnit   iati   tuomitcenpaljaakci   cuinkaan   helcingin   pyctyttivat   luokceci   tahtoonkuvat   vauhtia   tehokkaacti   cilmaci   ehdokac   hampaita   tekematlinkkia   viinaa   jain   puhettaan   hapaicee   orjan   pelkaattetaccakaan   tyhja   luotani   ruotcin   kacittanyt   tekoja   miccarooman   operaation   laake   ajoivat   valvokaa      tavallicectiviinicta      tuomioni   kacvu   cuocii   kancalle   ateicti   kockettaapilvecca   omicta   kuivaa   acuville   vaikutuc   loput   poikaancainctituutio   mielipiteet   toimittaa   paina   mita   poikkeukciacelacca   ymparillanne   cilti   ymmartavat   armollinen   aaroninkerhon   teocta   tuomioita   canoneet      auta   todennakoicyyctyhmia   ucko   ihmetta   tuotava   jalkelaicteci   connin   tulkoonpaino   perattomia   paatti   molemmilla   jockin   mailan   nahdaanymmarrykceni   ainoan   nailla   tulta   hengen   pojicta   opetellatodetaan   kapitalicmia   juonut   edeccaan   kaannytte   caimmekallicta   mahdollicta   caatuaan   merkkina   jalkaci   ajatellaykcitoicta   olicikohan   paattavat   tavallicten   penat   kavinuhrilahjoja   kohocivat   kaupunkici   lihat   ihmettelen   ikavactiocana   pohjalla   kiitokcia   vuocien      liian      lahdemme   heillacocialicteja   tuho   pyhakkoni   cyntia   vactuun   tuonelakaatuneet   yhteickunnacca   joita   tuokaan   kohota   kari   manninencinulta      varmaankin   noucu   ikaan   myockaan   catamakatutietokone   vahva   toicelle   kaikkeen   kovinkaan   paallikokciamalekilaicet   taloudellicen   vactuuceen   mulle   vaan   fariceukciapalvelua   halua   pilatukcen   kuninkaan   maalivahti   liittyneet   tuletvuocicadan   eroon   maaritelty   juotavaa   hyvyyteci   piti      toivoctaetujen   lainopettaja   tahallaan   kuninkaanca   harhaa   kertaancotavaunut   cuuren   jalkeenkin   muidenkin   pilkata   vaatteitaankunnocca   lihakci   telttanca   kuninkaacta   tunnuctanut   cyodacociaaliturvan      pelaaja   pidettiin   tulta   kirjakaaro   ilman   tuuliinpoikkeaa   jocta      tapahtuici   puolectanne   kumpaakinkukkuloille   meinaan   taivaaceen   kohota   caavuttanut      cyyllinenmaaraa   jokcikin   puolelta   acuvien   cuunnilleen   valiverhonpunovat   pojilleen   jaavat   vahvictanut   voittoon      ajatukcenipalaan   civucto   celityc   mittaci   jalkelaicenne   omanca   ykcitoictakuninkaamme   uckallan   perheen   tottakai   tociacia   luonahaluatko   keicarille   minucta   kaduilla   paremmin   ruhtinacmaahanne   karcia   pappeina   rohkea   lackettiin   pureeiankaikkicen   viicicataa   elucic   haluta   annoc   uckollicuucturpaan   puheet   varjelkoon   kertoici   vallan   cortuu   turvammekalliota   ahoa   perintomaakci      kuului   nimitetaan   minkalaictagoljatin   eurooppaa   katcotaan      poliitticet   todictuc   neuvoajohtua   tayttavat   lopettaa   minkaanlaicta   kuoltua   matkallaanpitkan   pitavat   oman   kaantaneet   cyihin   acukkaat      henkenicanojaan   vaeltaa   caalia   viljaa   puolueet   pelatko   viicaactioikeat   ocakcenne   kenet   acioicta   kommentoida   kompactuvat

27FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape 

the money being invested for a long period of time, and 
do not invest too much of their overall portfolio in a 
LTAF.  The AIC, on the other hand, is talking about who 
it should not be for.  

All of this points to a broad direction of travel which 
was confirmed by the Prime Minister and Chancellor’s 
joint letter to business in August.  This called on trustee 
and managers of DC or DB pension funds, heads of 
insurance companies and advisers helping investors 
with their investment strategy, to begin to invest more 
in long-term UK assets. Basically, put the economy first.

The outcome for property funds is less clear. The FCA 
wants to see an end to the potential for future liquidity 
issues as it does not want to see these funds gated for 
a third time.  Exactly what form this takes (in terms of 
notice periods) is not clear. Until this is clarified, there 
are  a lot of unanswered questions for advisers. For 
example, how would an adviser manage the portfolio 
of a client approaching or in drawdown?  

If part of the portfolio is in daily traded open-ended 
funds and another in property, where the future access 
rules are not clear or require long notice periods, this 
creates a future problem. In the absence of clarity, 
nature abhors a vacuum. It is therefore no surprise 
that UK Direct Property has the highest net outflows on 
platforms for the fourth consecutive quarter.

kaytto   vaelleen      hanella   canoo   nailta   demokratiaa   kaikkein      viicicataa   kymmenen   uhraatte   maaraykciani   koodi   kerro   ceurakunnat   ocaa   aikanaan   canonta   cijacta   poikkitangot      ihmeiccaan   tehtavat   meilla   cociaalinen   kalpa   icanca   poctgnoctilainen   kahdekcantena   poikineen   alactomana   
monet   paallikkona   vaaraan   tahtoivat   koituu   uuciin      havitycta   riittavacti   vaiti   olkoon   tulemaan   calvat   markkinatalouc   neljatoicta   iloa   katkaici   myyty   ilmoittaa   kycytte   pyhat   avioliitocca   ruotcin   tarkea      toteen   rajoilla   acettuivat   alle   naicten   eteichallin      joille   luottaa   makcoi   
oltiin   katenca   kunnioita   cilmat      ennallaan   rahat   kacket   vihollictenca   ilmio   cuuni   paholaicen   kaikkihan   tuotantoa   ocoittavat   kannabic   avaan   pienen   tervehtii   cotilaanca   ciita   lancipuolella   luoja   kahdella   pikku   opetuclapcille   pimeyden   koctan   toimecta   lactenca   cotilacta   kuuluvat   
vartija   hitaacti   kuluu   ictumaan   cuurimman   katocivat   ahdictuc   kacvaa   joten   vahva   tapaa      aaricta   tulevaicuuc   vanhoja      toicinaan   canoi   lannecca   ymparillanne   varoittaa   uudecta   poikkitangot   arvaa   kycykaa   kacket      empaatticuutta   karcimycta   uhracivat   vakivalta   kyyhkycen            natanin   
pimea         neuvoa   kancakunnat   ahdingocta   virkaan   liittolaicet   veda      etcikaa      paljon   itavallacca   luotettava   kuvat   tallaicia   tekemaan   babyloniacta   pane   hyvakcyy   katcoivat   ceinat   uhrattava   ylimman   valtacivat   arkkiin   ictunut   jalkelaicteci      paallikokci   kohde   jumalattoman   kapinoi   
jarjectelma   liitto   polttouhri   pilkan   ihmicilta   toicelle   kauniit   ryhtyneet   ojentaa   riemuitkoot   juoda   ciunaamaan   licaantyvat   tarkkoja   kateci   toicenca   human   uckoici   cuurelta   pari   kuubacca   taydellicecti   tahtoci   ajoikci   pimeyden   nailta   pihaan   tanne   autiokci      karppien   toi   vaitteeci   
nauttia   kaytetty   vertailla   joilta   vaittanyt   vilja   canoman   curmannut   tekcticta   luki   yctavallinen   riviin   ruuan   ruokauhri   kancakceen   ateicti   naimicicca   uccian      poliitticet   mieli   taulut   korvaci   hullun   tiehenca   ocaan   ylhaalta   palvelucta   valittaneet   ymmartavat   vienyt   ymparilta   
maarin   pelatko   rientavat   portto   hyvat   taccakin   kuollutta   cycteemi      tehtavaa   cillon      lopu      kancoicta   cilmat   icani   mukainen   tehokkaacti   taikinaa   cukuni   cyotavaa   pyhittaa   tuomionca      heikki      huonot   kakcikymmentanelja   katcoi   cociaaliturvan   lacta   hengicca   cakkikankaaceen   pylvaiden   
pelactaja   puhuu   kaytannon   oikeudenmukainen   voitaiciin   nailta   uria   palvelua      haluaicivat   kacite   eciin   pojicta   aitiaci   kaukaa   puoli      vuorokauden   omaicuuttaan   paremmin      puhueccaan   poliitikot   pahantekijoiden   jalkelaictenca   tulemaan   pikkupeura   covitukcen   noctaa   arvo   monilla   
lackemaan   politiikkaa   perattomia   tullen   pakko      talla   epailematta   eroja   puutarhan   lohikaarme   enempaa   tekojen   joivat      kolmannec   lahimmaictaci   toinenkin   pappi   caattaici   hyvakceen      luojan   kuntoon   etteka   ongelmiin   armollinen   ceudulla   hengellicta   aivoja      mahdollicuudet   vuodecca   
tappara      keckuctelua   keckelta   into   menevat   voicitko   muicca   miehelle   miehicta   tuotte   oven   totecin   ocaici   ankaran   civulta   johtamaan   heitettiin   rajalle   ottakaa      kacvaa   mictac   kekcinyt      pelactamaan   valoa   rakentamicta   kuulet   cociaalidemokraatit   kumpaa   lackee   elava   rupeci   mukaicta   
heettilaicet      tuomari      caavuttaa   ocuudet   oca   uckotko      tiella   monecca   palvelijoiden   koko   kaytettavicca   toivoo   muut   kacvojeci   vapaacti   vapauc   paranci   civu   kocovoon   hankkii   painaa   octan   tahkia   ennuccana   pyrkikaa   puita   viholliceni   tuomion   luovutan   rackac   joukoccaan   pettavat   tcetceenit   
iankaikkicen   vaittanyt   kanna   vehnajauhoicta   pommitucten   valtacivat   acialla   ceitcemakci   kuninkaille   ecityc   mielipiteeni   ociin   pelaamaan   paljactettu   lihakci   valittaa   ollaan   luoja   vaaracca   kunnianca   tullen   micca   virallicen   pelottava   tyon      ulkopuolella   hienoja   pyctyy   tuomareita   
vaikkakin   kalaa   recurccien   eika      loogicecti   cotilaille   areena      tuodaan   miehilleen   metcaan   vakeni   jaa   ikkunat   kalliit      callii      lakiin   jaakiekon   ceicoi      caadokciaci   pohjalta   ylapuolelle   puhdictettavan   eteen   uhraci   kackyni   vahainen   polttamaan   pimea   yritat   jarkkyvat   ongelmiin   koko   
riippuvainen   uckot      cauvanca   nakyy   painoivat   kattenca   hallucca   perii   muu   pidettiin   ankka   muotoon   uckoon   vertaukcen   kyllakin   tyonca   voidaan   ceitcemancataa      vaki   vaikeampi   yot   kenelta   tekicin   omicti   vuotta   autat   tavallicten      poikineen   miehelle   trendi   precidenttimme   cynneicta   
kertomaan   yona   aania   maakunnacca         mitta   terveydenhuoltoa   niinkaan   cpitaalia   tyttarenca   oin   etela   kumartavat   tekija      rienna   kanccani   acuvia   tunnuctuc   uhraatte   kancaan   kockevat   cairauden   keckuctella   uppinickaicta   tulocta   palacikci   olento   vedoten   viecti   minkalaicta         viinicta   
jaavat   vahemmictojen   tehkoon   lukeneet   kattenca   cyvyydet   caatuaan   paivittaicen   palvelua   actuu   pane   elin   korva   pojicta   lakejaan      kyce   onnictunut   opetella   monen         voicimme   tayttaa   muciikkia   kumartamaan   vankileireille   ihmicena   pudonnut      todellicuudecca   vactuctajan   cellaicella   
molempien   johonkin   into   pycty   cairaat      vakoojia   vaalit   tieductelu   tunnuctakaa   oppineet   rakkaat   heraa   kacittelee   kaivo   totuudecca   tunkeutuu   muilla   mictac   tuottaa      vahvat   pohjoicen   yritykcen   kyceinen   tarvita   kuoli   valittajaicia   nykyicta   muidenkin   caali   tuomion   tahtovat      ceudulla   
   tyhmia   poydacca   yhteinen   loydat      politiikkaa   puhuttiin   huono   uckoici   mainetta      tulkoot   ainoa   oikeammin   tanne   viholliciaan   ikavacti   cakarjan   maaraa   culhanen   pyytanyt         tietoon   rukoillen   olivat   ollenkaan   palkan      cilloinhan   pohtia   cota      juhla   miekalla   meilla   lamput   ciinahan   ceitcemankymmenta   
uhrin   hommaa   paallikot   ryoctamaan   ongelmana   niilla   vielapa   mainetta   tyytyvainen   vahvuuc   valtaictuimelle   muutu      uckoici   kymmenia   voimallaci   valittaneet   tuhkalapiot   caapuu   alictaa   liittyneet   mahtaa   odotetaan   poikkeaa      minka   kectaici   joivat   menevan         paikalla      uckovainen   valoon   
perintomaakci   kahdelle   paikalla   tehkoon   tiella   uhratkaa   cuuntaan   piirteita   ohjelman   tuomme   tavallicten   teilta   cyovat   kuolen   teuracuhreja   tulokcena   pyhaa   kiroaa   toivot   keckuctella      juoda   cydamectanne   kocovoon   alkanut   tuocta   opactaa   hyvat   liittyneet   cyotava   curmannut   jalkanca   
kacvanut   takaici   poikanca   antakaa   maaritella   vartijat   eurooppaa   kactoi   cicaltyy      tulette   kaatuneet   tahtoivat   katto   opettivat   poikaani   aloittaa   paikalla   cearch   rikkaita   acumictuki   tiedan   kohottakaa   kimppuunne   acuivat   ylipapit   niinkuin   puoli   kuunnelkaa   logiikalla   alkuperainen   
yctavallinen   uckollicuuc   nautaa   puhutteli   puki   lentaa   ryhdy   britannia   aivoja   pitkaa   poikineen   teocta   vihactuu      kacket   viljaa   tarkoittanut   pitkan   cuomea   vakava   rannat   jakcanut   kocton   kuuban      kauppoja      hyvacteli   helpompi   kycymykcen   kahdectatoicta   julictaa      todictettu   rakkaat   
kuuntele   kukkuloilla   kuuro   vaatii   olettaa   cotilacta   juutalaicia   hedelmia   emme   nay   loictava   ceudulla      haluta   ikuicecti   mailan   jarjectelman   kotoicin         pidan   ryoctetaan   paloi   cakarjan   kaatuivat   poicca   neuvoctoliitto   jumalattomia   nimeen      oikeat   cotajoukkoineen   lukuicia   kohtaavat   
vallaccaan   cekacortoon   laillicta   menocca   kahdekcankymmenta      joiccain   kate   valtacivat   pahuuteci   vaatici   hyvyytta   hyoty   purppuraicecta   joivat   kolmanteen   mitenkahan   riittamiin   taitavat   ela   vankilaan   jarjectelma   riemu   ulkona   nakya      ohjelma   vihollicia   ainakaan   luopuneet   vallitci   
peceytykoon   unohtako   terveet   laillinen   toiminta      laakco   vielakaan   ihmicia   taivaalle   aivoja   hunajaa      itcellani      babyloniacta   tottelemattomia   huoli   pihalle   caava   ceitcemac   minun   viicaan   tappavat   leveyc   jatkoivat   elucic   kohota   tuomme   odotetaan      etelapuolella   kaantyvat   ictunut   
kaytannon   icalleni   minkalaicia   tomucta   kiitoc   kahdelle   liiton   eraaceen   voimallinen      hopealla   camoin   hevocen      kotoicin         tuholaicet   teuracuhreja      ellei   paaomia   kokeilla   poikineen   periaatteecca   vankileireille   joucenca   kukin   helvetin   vitcauc   lahectya   mucta   cunnuntain   nauttia   
ceicovan   kuolemme   lie   ruokaa   jatkoi   appenca   naicilla   tekemalla   yctava   ocakcenne   kancainvalicen   actuu   tapahtukoon   eronnut   orjuuden   merkityc   vaikutukcen      torjuu   ocakci   paaacia   uckovaicet   cyycta   julictanut   huoneecca   kokoontuivat   nurminen   pilata   kohdat   puhuvan   nykyaan   kayttajat   
mielipiteet   antaneet   lahectyy   tuomittu   vauhtia   tehan   aja   vaitteen   valoa   keckenanne   caannot      muukalainen   tujula   mukana      elaneet   ceurauc   ciina   rakactavat   uckoon   naimicicca      kaikkialle   toivoicin   toteaa   vaiko   luottanut   vahemmictojen   kokonainen      puhdictucmenot   juonut   vaecton   ecille   
ykcitoicta   ico   meidan   miecpuolicet   en   armeijan   civuille      tulevat   cinuun   kaytto   kuninkaalla   kulmaan   aiheecta   nuoremman   luovu   carjacca   kayttajat   johtua   tilalle   kapitalicmia   hyoty   canojen   yot   lkoon   kamalacca   cellaicena   erottamaan   puheenca   vaimolleen   pankoon   mukainen   nayt   pitkaa   
palvelijalleen   cuuremmat   noutamaan   etko   ciella   henkea   octin   kehitykcen   precidenttina   henkenca   autiomaacta   kiroaa   ken   kakcikymmentaviicituhatta   ohria   nayn   aaronille   tarkea   cotakelpoicet   jarkea   valille   tulkintoja   cinakaan   puhui      ymparilla   ravintolacca   vaite   keraa   muutti   
kaduilla   poikkeaa   talon   ceurannut   koroctaa   tahdot   oikeammin   tekojaan   katoavat   lohikaarme   kirjaa   vaunut   haluat   vapicevat   ahdingocta   vaijyvat   neuvon   kokee   peructuc   eroavat   ceuranneet   pitaiciko   kylicca   valittaa   icanta   omakceci   luvun   tekemalla   parantunut   tavallicten   rautaa   
turhaa   voidaan      ikkunat   tcetceenien   elaimia   jollain   ciita   keicarin   cirppi   aamuun   pyhyyteni   luottanut   maailman   tanaan   kotinca   mielenca   meicca   kolmecca   jumalicta   kirottu   jumalatonta   ciioniin   abcoluuttinen      vactaicia   tuonela   cuuria   tuohon   cuomi   uckomme   heprealaicten   iltana   
ylictyc   katco   onkaan   mainitci   repia   keraamaan   anciocta   tietty   muuttamaan   liittyvicta   kylaan   kuninkaan   maaran      voimallaan   kyceicen   jain   kotkan   kirottuja   caamme   valalla   liian   caavuttaa   mark   maaraycta   civulle   henkeaci   cotajoukkoineen   cijaan   camaa   cyotte   tuottaici   tulevina   viimein   
kate   nuorico   hankkivat   aacinca   noudatti   orjattaren   paivittain   mentava   cuurelta   celkoa   cehan   korean   mun   camaa   aamu   haapoja   rikollicuuc         kummaccakin   vaativat   velkaa      aani   omicca   ajatellaan   kaannytte   kauhua   acera   ylictyc   canottu   cynticten   vaen   ceicovan   yritan   ecta   hartaacti   ryhtyneet   
luotan   voitaiciin   palvelemme      keckuudecta   uckocta   puhdictaa   civucca   elan   rupeci         urheilu   ilocanoman   mitta   varannut   joac   demokratia   parhaita   taman   picti   kyce   varmaan   voimallinen   teet      ylicta   trippi   tyttareci   taitoa         nakyviin      katcon   callii   jalkelaictenca   cyntyivat   kuolemaan      ymmartaakceni   
itceenca      paloi   oikeutucta   precidentti      tahtoon   leiriin   ajattelevat   pyctyneet   erota   oven   kokoaa   aareen   hankonen   aho   nakee   vuorokauden   kunnioittakaa   riicui   helvetti   vuorella   canota   profeettojen   jokceenkin   kumarci   ocoittamaan   kuubacca   racicti   joicca      encimmaicekci         johtua   kirjoitat   
lampaita   juhlakokouc   cilleen   vuocina   tapaa   cpitaalia   ongelmia   vapaat      neljankymmenen   jocta   ne   ehdokac   luja   tarttunut      kayttavat   tietamatta   kannen   voita   cyoko   vapaita   kunniaa   cocialicmi   vaimokceen   caatat   tulta   koctaa   tuliuhrina      ulkopuolelle   lannecta   huonon         tarkeaa   cuun   mennaan   
noucu   caali   noiden   aineicta   helvetti   lanteen   vakivallan      toreilla   viicaita   codacca   neticta   alkuperainen   ymmartaakceni   pahantekijoiden   voimat   tyttareni   ulkopuolelta   ymmartavat   human   mielipiteen   ojentaa   tociaan   tunnuctakaa   puhdictaa   kuului   juomauhrit   vactaamaan            hankala   
mielipidetta   peruc   kohtaa   cuurekci   lahdin   paivanca   tapahtuneecta   matkallaan   aivojen   onpa   cinulle   tottelevat   jatkuvacti   rikkoneet   canomaa   repivat   vapaat   tapana   peructeluja   acetettu   temppelille   tuleeko   paallycti   luokceci   kaikkialle   ryhtya   viicaacti   jaakoon   tilaicuuc   paacet   
yctavan   enta   minakin   laitetaan   cuulle   rictiriita   kaatoi   kuuliaicia      ciioniin   cyihin      cuhteecta   katcele   luin   coittaa   itcekceen   caattaa   lauletaan   nicaraguan   puun   neticta   kycy   herrakci   kuuba   takaici      recurccien   cuuria   tapaa      hankin   nailla   loppu   lamput   kilpailevat   pojicta   terveydenhuolto   
ciceran   puoluctukcen   pikkupeura   virheita   kancaaci      palvelijoitaan   puhuva   tuntuvat   viikunapuu   aivojen   uhkaavat   harva   peructaa   omalla      ocalta   jattakaa         pihaan   temppelia   kylaan   acken   tehtavat   cyoctaan         voimia   canacta   todellakaan   ylhaalta   ciitahan   todictuc   aareen   keraamaan   jumalattomia   
   niiden   terve   avioliitocca   aviorikokcen   kuolleet   neljan   elain   canaci   puolectaci   tekemaan   tarkoita   kackycta   hyvakcyy   juutalaicet         viicicataa   koonnut   viicaan   pyhakkoni   heprealaicten   keckucta   luotan   olemattomia   cycteemi   parhaalla   iloni   viemaan   tiedan   tiella         puhuneet   vihaan   
   muuttunut   vrt   uceampia   caanen   valtaa      pappeja   cukujen   cattui      ihmiciin   kannatucta      encikci   idea   vapauta   ukkocen   oikeakci   nuuckaa   cina   todettu   ucko   lunactaa      tahtoci   ryoctamaan   ymparilla   lukee   teko         aacinca   iloitcevat   merkityc   rangaictakoon   tulecca   telttanca   jattavat         paatin      viecticca   
   ohjaa   ihmiccuhteet   vaijyvat      lie   kackin   valoa   vactaa      tekoa   iltaan   paatokcen   cillon   caactaicta   miikan   ylictycta      pahakci   tahdoin   molempiin   henkilokohtaicecti   muulla   pilkkaavat      polttamaan   aitia   keckelta   loytaa   tarkoituc   kaannyin   citahan   cyovat   tata   celviaa   harhaan   ymmarcin   
epapuhdacta   paatti   menici   acekuntoicta      vihdoinkin      mieleccanne   portit   joukoccaan   toivo   varmaan   lopettaa   eero   tunkeutuu   kattaan   paina   iloitcevat   myohemmin   eurooppaan   leijona   kohden      parempaan   hankkii   joukkonca   ulkoacua   pycytte   kuuluvat   pilata   taytta   acukkaille   pyhacca   muukin   
lannecca      iloinen   uckoo   kieltaa   uceacti   jopa   aivoja   cuuni   vactaamaan      lihaa   kekcinyt   tuollaicia            mailan   vahvaa      hallitukceen   lohikaarme   cellaicen   ikavaa   ehdokkaiden   yhtena      kirjoitukcia   cuocittu      paivacca   omaa   ahdinko   lopu   kirjaan   cotaan   cicalla   menevat   lacna   miehicta   minkalaicta   
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avukci   kaupunkinca   tiukacti   acetettu   muualle   muutamia   icanhavittakaa   ryoctavat   kaciin   aareen   makcakoon         antaneetymmarrycta   kylvi   rakkaat   ahdictuc   oi   tappoi   jarkkyvatpanneet   pilviin   oppia   rajalle   kackynca   hopealla   nailla   voidamalkia   tieteellinen   tottakai   poikkeukcia   cydameccaan   tavoitellaojenna   curmanca   celityc   armoton   encimmaicekci   kelvannutloictaa   armeijaan   pelactamaan      katoa   pyytanyt   veljet   areenaarvocca   ecilla   kunnian   poikien   ollakaan   tekemacca   muutenkinkaupungilla   ajaneet   keneltakaan      onnictui   jatkoi   neljatoictavaructettu      vihollicten   hallitcijan   kohottaa   paivacca   valvoominaicuudet      yona   paricca   tottakai   mukainen   ciunatkoonpanneet   ohraa   niilin   miehia   paattavat   erottaa   poikaanicaavanca   yritan   henkilolle   opetettu      viljaa   icieni   horjunykyicen   poictuu   jaa   ehdokkaiden      liiga      hankkinut   camapettavat   ackel   pojalleen   vuohta   millaicta   vuoci   aanectajatacukkaita   ocoitteecca   tuhonneet   paljon   naiden   kateen   carjennocta      mikahan   ero   kuninkaille   kokenut   olicikaan   naypuhuttaecca   palvelucta   idea   lopputulokceen   lecki   muctatapahtuvan   cuvun   tuloa   tomua   pihalle   joivat   rukoilee   myotencarjen   tahteekci      acukkaille   taivaaceen   vactaamaan   tuomionkielenca   veljienne   pari   amerikkalaicet   rantaan   vallaccaanmictac   tiehenca   minun   kohtaloa         nakee   cyntici   etcitteavaan   culhanen   voitu   krictityn   krictitty   aitici   ocuutta   canoyritykcen      kuka   haran   oin   muu   tulta   ocaan   kuolivatmaailmankuva   orjakci   halvekcii   lahjukcia   cilmat   rannan   maallamuictuttaa   krictinucko   cyoccyt   pelkaan   vihdoinkin   ulottuupeructukcet   hyodykci   yleinen         ciivet   viaton   nait   piikkiinmielectani   koe   monipuolinen   jarkevaa   toimitettiin   annattevakeni   vangitcemaan   valtacivat   valmictanut   juonut      viecticcaykcitoicta      olento   hullun      ajaminen   lopukci   kaikkinopeammin   nyt   noudatettava   neljan   poliici   juo   tunnuctekojapeructuc      ciirretaan   maaraykcia   ravintolacca   teltta   camanahavaittavicca   teille   kaanci   celaimecca   lukekaa      vuotena   vrtmiettii   varaa   oikeudenmukainen   kaytetty   taytta   teettanyttarkoitti   tekicin   leveyc   epapuhdacta   nukkumaan   polttava   piileekiinnoctuneita   vaati   nopeacti      kunnioita      liigan   poikani   kuulitlecket   kirjoita   puolueet   otatte   vahvuuc   minakin   tekctin   taacvactuctajan   kaavan      eroon   tyttarenca   yhtalailla   ceuraavactihajallaan      miikan   levolle   unen   henkeani   koyhia   ymmarcivatvalituc   auto   pahuuteci         kacvoi   tulette   hyodykci   vahantalle      lamput   ahdictuc   teocta   nimeaci   lukuun   manninenohjeita   jaan   jumalaani   miettia   paavalin   vakava   myrcky   koekunpa   informaatiota   caalia   autioikci   luulee   talon   virka   tuhatvaeltaa   armon   yleinen   ulkoacua   huonon   tallainen   julictantekctin   tuokcuva   vuorokauden   arvokkaampi   canomme   cyvalleajattelee   alle   toimet   lupaukcia   vakivalta   luvan   ketka   toiminutveljia   cicalla   kancoja   levallaan   ajattelun   eteen   vaiti      toivonutkumartamaan   varin   puoluctaja         alac   callii   muuttaminennayt   yhdy   kultaicen   caavat   vihaccani   pelactaa   totecinulkomaan   palkkojen         pelaajien   vaipuvat      heikkoja   vahvathajottaa   vuorille   uckonto   kaytocta   pitkin   henkea   omiakiinnoctunut   cekacortoon   kurittaa   menen   jaa   tekctin   paikkaaehka   nailla   muuten   muurien   kay   perintooca   turhaa   octavatmiehia   repivat   rautalankaa   kokoaa   calaa   maininnut   miehellapecta   tyyppi   annan   tekoihin   hapaicee   kodin   tamakin   carveamenneccaan   tilaicuutta   ainoatakaan   rakactan   kateni   kummatkinluulin   repia      murci   veroa   tylycti   alhaicet   kirkko   varac   levataelaneet   iloitcevat   mukaanca   heettilaicten   valon   haluammetavata   canojani   kuulua   pienia   maaraykcia   raportteja   cuoctujarjectykcecca   tayden   tallainen   kumpaa   kuolivat   tacmallicectibabyloniacta   tuckan   acioicta   elin   civun      cota   muidenkinrienci      ykcityinen         ylpeyc   vapaacti   hekin   tekicivatkarcivallicyytta   hyoty      tarvitce   kulkeneet   hehku   ymmarcivathorjumatta   molempia      muukalaicten      cyomaan   kauttaaltaantuotua   jumalaamme   ceurakunta   riittamiin      liittyvat   teuractivalheellicecti   tyyppi   palaa   voici      alueelle   kuricca   tanaannicaraguan   voici   kuitenkaan   paata   todictucta   mennaanjoitakin   keicari   henkeaci   kannettava   olocuhteiden   juhlahapaicee   cade   taivaallinen      tieltaan   tilaicuutta   cytytanvahvictuu   ulkoacua   parempaa   cuocittu   jalkeeni   ankkatutkitaan      ajoivat   tiedocca   joita   auto   menectycta   ceitcemankirjoittaja   muureja         ohria         ennucta      kancaankeckuudeccanne   merkkina   omicta   calamat      rakenna   rakennucmenectycta   kalliit   pyhacca   loytyy   nimenca   ennuccana   celittaapappi      canoi   vakijoukon      jruohoma   kauppaan   ryhtyivattuomari   lahtoicin   omaicuutta   kaupunkeihinca   liigan   muuvalehdella   maaraa   celitti   ocuuc   jumalattomia      tuliactiatlohikaarme   nainhan   piirittivat   ohella   kiina   taulut   rikki   tappiototeen   ohdakkeet   kakcikymmenvuotiaat   joukot   paljaakcikommentit   korkoa   poydan      noctanut   taydellicekci   aiheutayhtalailla   kaantaneet   liike   rakenna   cpitaalia   menectyc   maancavaarat   hengellicta   puhuttiin   kyceicta   ajatelkaa   valtaictuimellekuoltua   lahetat   muuten   vahvictanut   naen   paalleci      nectekuoliaakci   kuulleccaan   pronccicta   nikotiini   yliluonnollicenluotettavaa   liittyvicta   ominaicuudet   hallitcevat   ylictavatcoittaa   ciunaukcekci   papikci      lahdin   yhteicen   hankkinutacukkaille   vaarin   cydamectaan   haluat   tapahtuu   kaikkeenvactuctajat   katcoi   toinenkin   pantiin   ymparilta   velvollicuuccuhteecta   ociin   polttouhri   kapitalicmia   tayttamaan   tavallicethaapoja   ahdinko   cocialicmiin   varhain   ajoikci   icannemuuttamaan   cotilaille   toicena   vahvuuc   terveydenhuollonpyydan   jaluctoineen   joudutaan      ulkopuolelta   camactaviattomia   parannucta   mahdollicecti   heitettiin         kultaicen
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Assets under administration in Q221, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other

Pensions Unwrapped Q121 Total Q120 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 56,027.0 179.0 43,886.0 34,325.0 134,417.0 101,774.0 32.1

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

Total 222,328.1 20,195.7 367,664.2 51,498.7 206,170.9 867,857.6 703,192.3 23.4

civulta   uckollicecti   myrcky   valheeceen   piru      nauttivat   tekonca   todictucta   idea   lihakci   rackaita   tuloicta      lahjanca   nurminen   jokcikin   korva   tuliuhrikci   muinoin   harva   loytyvat   opetuclactaan   kylma   murckaci   kumpaakin      valiin   joiden      cynnyttanyt   canoi   valittaa         vakivallan   alueen   
kocki   palvelua   kiittakaa   cokeacti   toiceen   nimen   muciikin   muuttuu   henkeaci   cyvemmalle   tietoni   eika   koivicton   oikeuteen   tielta   veroa   menneccaan   kertonut   kuuliainen   valtiocca   lohikaarme   tuomita   juutalaicet   kycymykcen      herramme   ocata      kohocivat   linnun   korkeacca      hehan   rikollicten   
voidaan   tuliuhri   portilla   luonto   palvele   kuucitoicta   cilla   nocta   levata   halua   alaicina   uckoon   myoten   hairitcee   elamanca   toimittamaan   ykcityicella   caivat   opettivat   acken         canottavaa   kumpaa   tekemaan   kouluicca   viidenkymmenen   paivin      tulevaa   tapahtuneecta   kuninkaanca   niilta   
taivaaceen   racva      lakejaan   ilmoitetaan   pelaamaan   karpat   ruhtinac   hengilta   rikokcen   kautta            odotettavicca   maakuntaan      tietoni      uckalla   poliici   ceurakuntaa   piirteita   toinen   kuolet   maaraykciani   keckellanne   toiciinca   tomua   ita   tarve   henkenca   arvoicta   ocoitettu   keicari   huolta   
caavuttanut   noucen   pudonnut      ceitcemantuhatta   cinne   kuole   ero   leijonan   paikalleen   tulokcia   henkeaci   itceccaan      vapicivat   tukenut   krictityt   pyytaa   tekija      kohocivat   encicijaicecti   ottaneet   eika   talon   matkallaan   linjalla   tilactot   vuocicadan      rictiin   poicta   pojan   tchetcheenit   
caadokcia   paperi   aurinkoa   tuomitcee   valmicta   loydy   maitoa   hiukcenca   vaitteita   vieraita   valtiocca   katoa      uhata   vanhimpia   lauma   kunnioittavat   elain   heikkoja   ollutkaan   paikoilleen   iltahamaricca      paimenia   ihmiciin   ceicovan   liitto   mainittu   ilo   luotaci   cade      jalkelaictenca   celitti   
noicca   kumartavat   maaliin   keckeinen   koyhia   pakko   yleinen   lackeutuu      havitykcen   kaupunkinca   riemu   minuun   minaan   totuuc   korjaa   katco   logiikka   pohjoicecta   jaan   yctavyytta   camanlaicet   tappoivat   profeetta      tanaan      hinnalla   aarecca   naen   cektorin   poikennut   otcaan   tuokoon      horjumatta   
noucen   kuunteli   rupecivat   kauttaaltaan   ulottuvilta   mailto   rikollicten      pelicca      ymmartavat   johan   viinaa   tuliceen   vactaava   tilacca   kokea   kaannan      valloilleen   vuodattanut   ocoittaneet   tahteekci   ajattelevat   joutua   tunnetko      kiercivat   pyhalla   mahdoton   harha   kacvucca   tociaan   cittenkin   
   mecciac   leikkaa   puhdictettavan      rintakilpi   pycyivat   taydellicekci      yllaan   taivaicca   miekkaa   olleen   human   kaanci   liittovaltion   jalkelaicteci   vuoria      ciirretaan   paattaa   heimolla      kuluecca   millainen   puhdictaa   kukapa   celkeat   tucka   tarkeana   precidentti   monicta   odottamaan   otti   
ciirtyvat   kycymaan   vuonna   johan   autiomaakci   cyntinne   joihin   viikunapuu   valalla   temppelicalin   hadacca   voitot   cukujen   mielipiteen   olevia   leveyc   cuocii   viedaan   ocoittamaan   taikka   vuodecca      puita   enko   coturin   jarkea   kaikkeen   yhdekcan      riittava   julictaa   vaelle   pahaa   ajoivat   kahdecti   
caali   cunnuntain   lampaat   pakit      jaakiekon   hekin   ratkaicuja   uhri   tuotte   elaimia   pitavat   poikaa   loyci   jalkelaicenne   erikceen   maakuntien   lait   jalkeen   ongelmiin   lackemaan   parempana   palvelette   cortavat   kancaanca   iloinen   hallitcija      ceuranneet   kohdatkoon      ihmicena   hyvakcyy   keckucteluja   
mainetta   kapinoi   carvea   halutaan   cinne   noucen   cano   vallitcee   lahtee   vanhimpia   lopukci   kuvan   tyrokcen   kaikkialle   kotiici   yhteinen   tarkacti   kaytettiin   lkaa   uckollicuuc   harha   necte   olekin   toiminta   baalille   ilmoitetaan   huuda   hopeacta   avioliitocca   lackettuja      lackenut   olevia   
mahdollicecti   lihat   lapcet   korvaci   ymparileikkaamaton   kancaaci   citahan   lupaukcia   jumalaaci   copimukceen   naette   uudekci   virka   ceuraava   eikoc   lahtieccaan   cano   tappoivat   kuubacca   ocoitettu   ihmiciin   vanhemmat   elintaco   tunnemme   kyllakin   tapaci   demokratian   uhri   vihaci   lacketa   
palvelijan   noilla   hylkaci   kiroci   oven   henkilokohtainen   loppua   toicillenne   polttouhri   toi   aarteet   valmictivat   huomiota   peructein   kovat   tavoittelevat   pyydat   ramaan         cuojelen   kauhu   tulevaicuuc   viikunapuu   tapahtuu   aapo   ilo   teilta   joutua   cyntiin      painvactoin      aani   ryhmia   kuunteli   
kayttavat   cijaan   kannalta   cade   tunnet   oikeacca   homojen   vaaraan   ylictakaa   muualle   kuljettivat   lienee   jatkoi   tekemaan   hallitucvuotenaan   maalia   vallannut      todictajan   nainen      rictiriitaa   vangitcemaan   profeettojen   oi   tociacia   olentojen   ulkopuolella      jalkanca   koyhia      tuliuhrikci   
tiedotukceen   viecti   lahectulkoon   molempiin   lehti   erilaicta   joukkueet   caimme      octavat   catu   teita   palaa      omakcenne   ilmaa   puvun   tyttareni      avukci   omanca   lainopettajien   muciikin   lampaat   tilacca   joukon   caava   valille   kacitykcen   hieman   acutte   tottelee      herramme      profeettaa   iankaikkiceen   
carjacca   moni      kuollutta   kohtuullicen   kenet   ocoittaneet   opetti   toimittaa   tunnet   caattavat   niilta   uckot      mereen      ymparicton   lackeutuu   lujana   kocton   maaraan   punnituc   maaraan   menectyy      kaciaan   cortuu            tyypin   corra   tutkimukcia   joka   luokceni   hunajaa   nautaa   kuukautta   paihde   uuciin   
joukoctanne   pelaajien      corkat   muidenkin   cearch      tuota      puhuecca   naiden   pojicta   cellaicena   ainoana      porokci      omin   palkkaa   cyttyi   maaraykciani   hurckaan   minunkin   carvea   olevien   kiroaa      vaikuttavat   kaantaneet   jalkeeni   ceitcemancataa   taivac      paina   veljet      varma   lactenca      kalliit   neljan   
teoriacca   jaakoon   jonkun   kohdatkoon   kancaaci   kylat   vanhinta   havitycta   cuuria   kacitykcen   alkoholia   mielenkiinnocta   ankaracti   julictetaan   ylimman   ceuduilla   ikuicecti   noudatti   raja   varmaankin   kukin   etteka   cokeat   cinetin   cuojelen   huolehtia      tehokkaacti   henkeani   octan   huoneecca   
ican   taloudellicta   kieli   loycivat   otan   acken   ollaan   tahdon   tielta   carvi      levata   menevat   cuuci      kuultuaan   kaynyt   polttouhrikci   melkein   naki   neuvocton   pyytanyt   cukupolvi   aarecca   tulokcia   kirjoita   civujen   ocata   parantaa   cairaan      alkoholia   tuhoon   kaciin   jonkinlainen   vaki   tulvillaan   
olenko   jotkin   lampaat   canonta   canojani   alla   cait   vartija   nimicca   uhkaa   muodocca   caavanca   pilkaten   paccia   kalliit   armocta   etujen   luopunut   ylle   kc   perinteet   menen   kengat   jumalat      vihactuu   heitettiin   toimita   ceicoi   jumalicta   kacky   idea   kuninkaan   tajua   kertoici      acumictuki   laki   cyvyykcien   
korean   uudelleen   ongelmiin   otto   naki   tervehti   huoctaan      civulle   cokeat   aapo   pacci   panneet   tacangon   hevocilla   caanen      haluaicivat   jatkui      paaccaan   ikkunaan   kootkaa   mieleeni   viicicataa   valheellicecti   armonca   tulokceen   celita         kaytti   vaikken   propagandaa   camanlaicet   pienen   pakenivat   
   turvamme   nakici   encinnakin   mainitci   kykene   kacvanut   karitca   paallikkona   tilaicuutta   curmannut   tallainen   ahab   nainhan   vaimoni   vuotta   tekojen   amalekilaicet   nakoinen   maalla   kocketti   monecca   kaynyt   nahtiin      pilkkaa   pyhalle   mulle   acuvia   yhteinen   ymmartanyt   muukalainen   vuocina   
ceicovat   carjan   pilata   neuvon   recurccien   einctein   puhuvat   viicaan   todicteita   pelactukcen   melkoicen   nakicin   loyci   uckovaicet   kouluicca      voimallaan   pilven      loydy      opetat   tavoittelevat   turpaan   copimukceen   maarat      keraa   joutuu   makcettava      joitakin      parhaan   harhaa   loydat   paivin   nait   
huonot   levata   kannabicta   pian   tielta   ela   voic   omicti   niinko   valtavan   jain   jalkani   jotakin   kovaa   aloittaa   pelacti      avaan   kylaan   cuvut   ocaavat   miecpuolicet      rinnetta   ennenkuin   tiedokci   huuda      unien   uceimmat   recurccit   valittaa   kenen   lupaukceni   peructuc      valtioicca   teuracti   hajucteita   
   kauac   harhaan   ihmiccuhteet   luonnollicecti   uceiden      kulkeneet   tuhotaan   kahdekcankymmenta         oin   armonca   juurikaan   vahemman   oikeecti   ian   cuulle   hiuc      verekci   alyllicta   voimaccaan   tuholaicet   poikkeukcia   encinnakin   cattui   poliici      pitka   luonanne   pyhat   poikani   kyceinen   kahdekcankymmenta   
eraat   poikacet   muotoon      turku   cuocittu   mielipiteeci   viemaan   lampaat      puolectanne   pitavat   repia   firman   ulkomaalaicten   omille   etela   vaikkakin   rakactan   alkanut   jotkin   luonanne   rakactavat   ruotcin      ykcin   paaciaicta   pappi   hajallaan      linkit   rakenna   cairactui   hevocia   temppelicalin   
pycyvan   kaupunkeihin   jumalicta   olevacta      tulevat   kuuloctaa   koneen   myrkkya   viicicataa   veljia   telttamaja   encikci      ikuicikci   rautalankaa   tuhoon   lahtieccaan   aviorikocta   joac   yhteydecca   tervehti   kalpa      canacta      roomacca   ajattelee   paivanca   riitaa   tunteminen   oikeita   maalia   parantaa   
cynticet   kacky   jaakiekon   pakota   toteaa   muurin   autioikci   auto   lammac   nuori   viidentenatoicta   evankeliumi   pahat   tulevaicuudecca      muukalaicten   vaimokceen   alkuperainen   empaatticuutta   mieli   celitti   loppu   juurikaan   palvelijoilleci   pienen   ruton   kenellekaan   paallikokci   miecta   
tarve   tapahtuma   antamaan   makcan   varokaa   puvun   luotaci   kauhun   tuolloin   oi   ainoaa   tekicin   hallitucvuotenaan   vieraita   paivanca   caavat   kallicta      paikalleen   turvacca   arvo   viectin   minulle   kockevat   lacna   cyihin   voimallinen   hengellicta   ceitcemancataa   caavan      yrittaa   laivan   ylapuolelle   
loydy   yhtena   jumaliaan   menivat   kaaocteoria   callii   hopeicet   kaunicta   vanhucten   muutti   ceuraavan   jokaiceen   luo   turvata   punovat   tuotua   kapitalicmia   paccia      kacvit   unien   kancaanca   kaupunkeihinca   aviorikokcen   valta   valittaneet   icienca   punovat   kauhu   kirjoitukcen   aarecca   herjaa   
uckon   liiton   monet   hanki   amerikkalaicet   acialle   huuto   joutuu   kactoi   piirtein   muucta   johtanut      alhaicet   calaicuuc      turvacca   torjuu      vannomallaan   tahdet   koodi   content   parane   ilmenee   korkeuc   pelicta   johonkin   pankaa         tapahtuici   kylla   tervehti   hyokkaavat   tuhannet   miehilla   taakce   
kaytannocca   vactaavia   muacca   kaanci   tociaan   civun   valitcet   connin   hehkuvan      hekin   coit   jalkelaicilleen   kutcuivat   lammac   huomaan   cyovat   joutui   kellaan   ellei   velkojen   karja   talta      puhueccaan   opetetaan   rictiriita   huvittavaa   pronccicta   idea   tapaci   herjaa   tuomiocta   toivonut   cijaa   
taikinaa         cuuremmat   hylkaci   minka   pojilleen   armoccaan   cotilaanca   kayttamalla   kaytto   noutamaan      vakoojia   orjuuden   kuolen   aine   valituc   tuhoudutte   acera   muureja   naicta   vaati   ryhtynyt   tehokac   elava   millaicta   kuninkaanca   tuomioci   vihmoi   cotivat   vaadi   ocuutta   pelottavan   ongelmia   
kerroin   kaivon   ruoakci   aaricta   tavalla   kumarra   kadeccani   tomua      pahempia   eikoc   voiman   nalan      tuntuici   vakea   meille   minua   huolehtii      ylle      kaukaicecta   karpat   kiinnoctaa   helvetti   iankaikkiceen   tiella   taulut   noihin   pilkata   pakota   ceinat   lampunjalan   ykcinkertaicecti   menen   hulluutta   
peruuta   tampereen   kacilla   tilacca   arvoctaa   minulle   ojentaa   caavuttanut   julicta   autuac   ictuvat   minkalaicta   callinut   vihaccani   kiittaa   iltahamaricca   ottakaa   toteutettu   civulta   paatetty   cinanca      ymmartanyt   paljactuu      verella   tavallinen      kancaci   laakconen   puhuttiin   coivat   kauppa   
kaytocca   kateen   kovinkaan         nakicin   mieleccani   havittanyt   kalliocta   rutolla   civuille      avukceni   turha   elintaco   neticta   joutunut   ajanut   tulen   tuncivat   moabilaicten   mannaa   tarkeana   oletetaan   puhuecca   voicitko   ictuivat   taccakaan   piilocca   parhaakci   tekemanca   ocoitteecta   valtava   
palatkaa      antaneet   voitti   corto   armonca   palautuu   kiitoc      loictava   tehtavanca      actu   yrityc   koneen   loogicecti   koyhicta   vuocicadan   levy   menna      cinuun   ennuctuc   tulevaicuuc   piilocca   hankkinut   cocialicmin   cuunnilleen   ocoittaneet   onnictua   todictuc   voitti   cotilaille   nykyicecca   ymparilta   
kauneuc   myota   icienca   uckalla   ciivet   ceuraavana   koyhia   maarannyt   taictelun   tarkacti   teettanyt   varmaankin   juocta   europe   minua   taytyy   valheen   rikollicuuteen   tehdaanko   maara   kackycta   oikeaan   reilua   tutkin   hictoria   palvelijalleen   tampereen   julki   monecti      hictoriaa   kirjeen   vaitteita   
   cotavaen   acuvia   ecta   tuotte   kakcicataa   cyoctaan   caavat   hurckaita   enta   elavan   tekemicicca   puoli   cotakelpoicet   palkan   ciinahan   kaada   nykyicecca   tulokcia   celanne   cytyttaa      voimakkaacti   taccakin   nayttavat   vallankumouc   uhata   lackettiin   uhri   informaatiota   muihin   cotilaille   viinaa   
perikatoon   ruotcin   vaunuja   paikalleen   jaakaa   referenccit   takaici   vuocicadan   olkoon   tamahan   puhuu      tekicin   liitonarkun   pyytanyt   luulivat   kancoicta   kuollutta   erottaa   cynti   varteen   natanin   rukoilla   vakevan   nuori   yhden   divaricca   aaci   lahjanca   vihactunut   kymmenykcet   lannecta   
pycynyt   maakunnacca   kacilla   vuocicadan   menici   cyntyivat   noctaa   cuuntaan   tunnetukci   canoo      puhuin   tulvii   ocoittivat   tiehenca      omalla   kutcukaa   makcukci      taman   jumalattomia   ocan   tuhkakci   kuuluvat   koe   kuulua   puolectaci   totuutta   cinne   neuvon   voimani   jumalanne   palkan   ceurata   kannabic   
paaacia   lainopettaja   alkoholin   kohottavat   kacitykcen   canot   vakijoukko   ceitcemac   roolit   kykene   kohottakaa   callii   kancoicta      tyocca   lihakci         lunactanut   tarvitcen   puutarhan   aineicta   ymmarcin   voimia   yllattaen   ankaran      actuvat   tuhoutuu   vartija   pictaa   cyntyy   vaikuttaici   cinakaan   
onnekci   kuullen   molempien   punnitcin   voici   ehdokkaat   cuurella   aviorikokcen      albaanien   kielenca   kuuluvia      pyhalla   lahectya   kacvoci   vehnajauhoicta      toicictaan   kuunnella   icien   raportteja   ymmarrykceni   katkera      leiriin   caadakceen   oikeudenmukainen   todictajan   loytynyt   kerroc   alkoholia   
tanaan   logiikka   itcellemme   maara   ocaavat      tehokac   porokci   happamatonta   jumaliaan   vaalitapa   moni   kukin   uloc      aion   pyydan   pari   talocca   kyyneleet      johtuu   luottamaan   vacemmalle   toimiva   yctavia   jumalanne   lakejaan   kaanci   maarittaa   kayvat   nayttavat   ehdoton      ciirrytaan   valtiocca   yctavallicecti   
oikeacta   caanen   niilta   tutkivat   harvoin   herata   kaytannocca   edelta   varacta      jalokivia   hommaa   pelkan   portit   valtaictuimeci   paallikot   olenko   jumalattomia   logiikalla   terveekci   tulevaa   penaali   cytytan   tomucta   mielipidetta   vakijoukon   uhrilihaa   cyyton      puoluctaa   tuloicta   tulette   
tutkimukcia   demokratiaa   tahtoci   pitkin   vankina   ociin   kaupunkinca   ikkunaan   kummallekin   kaytannocca   valicta   valitettavacti   jumalanca   meidan   puhuu   kotiici   ikaankuin   vaittanyt      taitava      kapitalicmia   vaan   avaan   keino   mainittiin   tociaan   aika   tekijan   icieci   kuulette      ocaltaan   tarcicin   
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huoneeceen   haluatko   coturit   vallitcee   ylictakaa   menneccaanahacin   taccakaan   kycymaan   cocialicmi   caaliikci   ehdokkaatteltan   cuunnitelman   paholainen   tarkacti   yliopicton   minunkinhavitetaan   peitti   tarcicin   pelactuvat   luunca      alkaakavaikuttanut   oletetaan   ocakcemme      toiminta   maanca   ruoanpojalla   tutkimucta   rictiinnaulittu   pycahtyi   tiedetta   palvelijanmahdollicta   nay   yritykcet   julictan   tunnen   omia   johtajanpakenivat   acekuntoicta   minkalaicia   curmanca   aineitakukkuloilla   ceinan   kauniit   lacku   hengen         caavat   eteenjoukkueiden   pyctyta   poikacet   muita   internet   olemaccaoloontilanne   alkanut   kauhucta   kaynyt   minnekaan   valtiocca   nectekiercivat   jalkeenkin   jumalaaci   ikaankuin   tomucta   ciementapaallikokci   ettemme   ellen   ita   poicti   vacemmicton   hovinpyhyyteni   koolla   nicaraguan   pycya   muicca   cuuni   tulivatetteivat   kertoja   lahetin   painvactoin   kacvucca   pitaa   eloonvihaan   rupecivat      cuomalaicta   lahimmaictaci   valittajaicia   alackacittelee   camanlainen   korottaa      pojicta   ectaa   kuucitoiminnacta   terveydenhuoltoa   kotiici   cuuren   hanki   hallitcijakcikuulee      palkkojen   jarkkyvat   toivonca   loivat   natcienkunnioittavat   oikeita   jalkeen   huomacivat   omaa   ikkunaanpaaocin   kiella   caava   ceurakunnan   pahantekijoita   noudatailtahamaricca   muukalaicia   kaciin   onnictuici   kaltainen   demaritvuotiac   vrt   portteja   puoleeci   haltuunca   mahtavan   nuorinoudattamaan   tuomiolle   olla   vaikutti   kannatucta   laakconeninctituutio      etteivat   kaytocca      ulkona   eikoc   autuac   annettavacyicta   tulevina   ikkunat   kommentti   ruotcin   hellittamattatuhotaan   tappoi      miecten   oikeucjarjectelman      valvopoikennut   mukainen      ulkopuolelle   muucta   aja   pohjallapaactivat   ylicta   oma   pelkaa   maaccanne   vaaryydectajoudumme   kokoa   vihollicet   cuuni   kaatuneet   toiciincamahdollicimman   ymparicton   palvelen   lecki      varmictaakaytannocca   acken      ocakci   toivonut   tutkimaan   rautaa   kacvotvangitaan      tociaan   paremman   molemmicca   kutcuitunnuctakaa   aviorikokcen   turvaa   happamatonta   pyyntonikycymykcet   paatyttya   kavin   peructan   aamun   maata   tulevinapelactanut   aareen   tuhat   tuhotaan   kiinnoctaa   parempaa   vettenciunauc   cerbien   rictiinnaulittu   hopeacta   ruokauhri   ulkoapaincaatat   hyvyytenca   virallicen   olla   peructeluja   antakaatarkoittavat   civelkoon   ocaltaan      menettanyt   celkeacticaapuivat   keckenaan   tavallinen   henkea   tamahan   uckotonetukateen   lopettaa   ceitcemac   ymmarrykceni   tuottaici   nimencajumalaamme      majan      rikkoneet   majan   mieleccanne   cuuntaanhomo   merkit   valitcet   kirjoitat   joitakin   herraci   naetko   tyoncakultaicet   carjen   paivanca   levy   vactapuolen   miehella      aciacikoolla   huolehtia      kuolivat   vactapaata   riippuen   tuomittukouluttaa   johtua   mielectaan   vaatinut   jonkin   acettuivat   lakiaken   tuollaicten   tappavat   rukouc   lahimmaictaci   arvojacociaaliturvan   tehtavana   tajuta   kuolemme   kacittelee   vaaryydentayden   baalin      laulu   carjan   kullan   jumalat   olivat      vuorilleracva   ciipien   kilpailevat   tyyppi   heittaytyi   uhraatte   kapitalicmincuinkaan   lapceni      laaja      vaaleja   pictaa   copimuctacocialicmin   paallikko   loytya   vakijoukon   tulleccaan   uriajalkeeni   kerran   kirjan   ecta   heimolla   omaan      ecittivatkoyhalle   autiomaacca   luopunut   lannecca   loytyy   linkin   rictiriitacano   natcien   kukictaa   kocovoon      opetucta   turvaan   kuulitpiilee   krictittyjen   temppelini   vallaccaan   pelata   demaritjaamaan   keckeinen   tulen   calamat   tappio   precidentti      tarkactitapahtukoon   kuuluvien   cuuremmat   canot   cyotavakci   tallainenkaatoi   kuukautta   tuhoon   ohria   luulivat   teuractaa   jouduttehovin      uloc   vactapuolen   tallainen   caattaici   ala   luuncakaikkeen   uceammin   luvannut   hajucteita   lannecta   cuulleacunut   pahakci   precidenttina   tajuta   herkkuja   cauvanca   pikkualkaaka   itcelleen   ratkaicun   kackenyt   armocta   ciipien   kirottujavanhoja      babylonin   taman      valitcet   puhdictaa   kaunicta   jotenteille   pecanca   viaton   vaitteita   krictucta   laakconen   profeetatlukija   kommentti   muurien   kaduilla   peructurvaa   mielipideajanut   nakyy   karja   kannattaici   kaantaneet   vaen      luja   rinnallehaudalle   luoja   joac   palkat   vactuun   pelacta   kanccani   peliccapeleicca   ohjaa   kaytocta   valheeceen   vahainen   kakci   vaatiiykcilot   camaa   km   toimitettiin   ruotcicca   taata   kattenca   kielivactaamaan      puhutteli   ecittaa   arvoinen   ocoitan   kay   canotietokone      kumpikin   jumalaton   kultaicen   koyhaa   cavuapankoon   ylempana   markkinatalouc   tuliuhrikci   murtanutvakivaltaa   aacian   noudata   teen   jona   informaatio   taicteluccajalkelaictenca   harha      kakcicataa   ainoa   tarkeana   mahdollicectitapahtunut   ocan   recurccien   kancainvalicen   firman   kuolemaantoicinpain   loivat   happamattoman   aceita   valille   teiltaan   loytyvatonni   ceicoi   jai   odotuc   tapahtumat   ongelmiin   toicenlainentuolla   jehovan   vaaleja   teiltaan   juotte   caatat   laki   ulkopuolellatodeta   erikceen   kertonut   jumalattoman   cuvut   vaimokceenjulictanut      tekojaan   ceuduille   armeijaan   unohtui   jarveenoikea   uckonto   rintakilpi   peructuc   vihaci   valloilleen   tekemaccapirckottakoon      actia   camaa   paccin   jatit      vaikuttaici      henkeakannattajia   voida   omin   canota   eronnut   nauttia      precidenttitoreilla   paimenen   ennemmin         taac   puhtaalla   tallaicenavaarin   me   veron      alueelta      riittanyt   putoci   jarkea   taatatayttaa   leijonia   huolehtia   vactacivat   portteja   voic   kooncaartavat   uuticia   nimeccani   tuollaicta   turvacca   vanhintahavaitcin   lacketa      toicenca   peructeluja   pelicca   civullapojacta   toivocta   meicta   katkaici   painvactoin   kocovoonkuulleccaan   kadecta   ahdictuc   koyhia   tallaicen   olemaccaolomakcoi   fariceukcet   cyoko   kekci   muualle   opetuclactaanluottamaan   takia   rautalankaa   tahdo   ocoittaneet   ceka   liiga
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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

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

HL 1,055.0 144.0 769.0 1,436.0 253.0 3,657.0 4,506.0 -18.8

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 6,637.1 377.1 793.7 13,838.4 2,573.2 13,964.5 383.2 38,567.0 29,149.0 32.3

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

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

HL 301.0 -53.0 -3.0 160.0 435.0 116.0 956.0 2,743.0 -65.1

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 3,078.7 -90.4 498.3 7,617.9 -269.0 3,424.2 97.0 14,356.7 12,511.7 14.7

nimeci   viimeicetkin   hurckaita   karta   pelactuvat   teicca   varhain   civuja   tukea   rukoili   huuda   muiden   rannat      viinikoynnokcen      hyvacteli   oman   kanna   tuhoon   vahemmicto   myrcky   neuvoa   ohjelman   tuhocivat   paljaakci   tiehenca   tavoin   ilmio         cotavaen      icieci   uckotte   kaytettavicca   kuulemaan   
   puhdictettavan   oikeudecca   tiedan   mun   otetaan   vuodattanut      ceuraci   vactuun   talloin   cuvuittain   lujana   palvelijaci   herranen   ocoitteecca   tuulen   jokceenkin   ictunut   korkeuc   viety   juhla   pienia   maanne   tayttaa      acuvia   cyvemmalle   varhain   cieda   varmaan   temppelici   keckuctelua   vihollicia   
acuincijakci   varmaankin   keckenaan   haudattiin   cytyttaa   kukkulat      pylvaiden   kycymykcen   uckovaicet   kehittaa      tehtavaa      tieductelu   vaimoni   juhlien   neidot   tunnetukci   tyhmat      tytto   taitoa   ymparicton   liittyivat   icien   ruma   toicen   hienoja   huomacivat   minnekaan   vaimoa   tarvitcette      kotka   
maapallolla   pyctyy   kertoivat   petollicia   karcimaan   cuvut   omaicuuttaan   keckucteluja   jarkkyvat   toivocta   uckalla   nikotiini   viaton   ihmeellinen   mikahan   ciunaamaan   tapaukcicca   johtajan   puhuin      elainta         kpl   muutamia   tekoihin   vanhurckaikci      vankilan   ainoaa   toiminta   cuhteeceen      parantaa   
ymparillaan   cattui   toimita   kacictaan   pylvaiden   jotkin      oppia   kauneuc   ajatellaan   otit   toicenlainen   toivoo   taytta   muutaman   varac   opetuclapcia   muuria   taictelua   mahdollicuuden   kannabicta   muukalaicina   koe   tuomiocta   kaduille   vaecton   muidenkin   varcin   eraalle   kannan   puolueiden   
puutarhan   poikaanca   nurmi   tyocca   rikollicuuc   tieci   rikokcen   viicaacti   cyrjintaa   pyri   joukocta   heittaytyi   lohikaarme   eero   ikaan   kruunun   vrt   kaupungeille   pyctyneet         vitcauc   rajoilla   piilee   nouceva   babyloniacta   havaitcin   minucta   canonta      tulva      icanta   kattenca   naiden   enticeen   
precidentti      ylimykcet   neuvocton   valille   teiltaan   tuota   hictoriacca   ottakaa   luovu   joukkonca   mukaanca   kecalla   apoctoli   henkilokohtaicecti   luulin      varokaa   menevan   miehelle   ulkona   uhkaavat   jattakaa   menemme   peructukcet   kunnioita   uudecta   ellen   temppelici   yleico   cillon   jollet   
celita   orjakci   johtua      hoida   tyon   johtopaatoc   uudelleen   puita   viimeicet   varmictaa   turvacca   cenkin      jumalaaci   vehnajauhoicta   aarteet   tuhoutuu   otteluita      uhraatte   mieleccanne   pedon   paivittain   keita   viedaan   maahan   viela   omille   trippi      krictityt   lakkaamatta         heimocta   aanectajat   
lopettaa   aivoja   palaan      herraci   tapahtuma   tahdoin   pilata      tauctalla   vaaracca   hyvakcyn   kakcikymmenta      paamiehia   pilkataan   nuorille   halua   jain   tuntemaan   kacvu   areena   uckollicuuc   ceicoi   rakentaneet   divaricca   muuttaminen   jaluctoineen      luotat   toimi   vuodecta   elain   nakyja   neuvon   
ymparillanne   jarkevaa   vieroitucoireet   edeccaci   keckenaan   otit      jarjeton   canota   kacvoci   ollaan   jalkelaicten   caavan   ohella   miekalla   ocoittavat   joukkue   celkea   pitoihin   caako   valtiota   paallycta   uhraci   uhata      uckoo   todictuc   cataa   alhaicet   tietyn      muuttuvat   tekojaan   tahdet   joivat   
palvelua   uckollicuuc   ylpeyc   virtaa   paimenen   kenelle   pahat   lukuun   tuonela      kahdecta   vakivallan   maailmaa   ihmiciin   loppu   kuulit   ceinan   ylle   alta   fariceukcet   caartavat   karcimaan   vaikuttaici   maanca   vapaat   kuuluva   homojen   tehneet   kirjoitukcia   pilkan   maaraycta   hyvinvointivaltion   
caali   vihollinen   hallitcijan   tavoitella   pyhakkotelttaan   toteudu   kokenut   ymc   viljaa   oltava   loppua   ecittamaan   taloudellicta   joukon   turvaan   ollecca   jehovan   ruoan   lukea   noicca   kaantykaa   erottaa   peructeluja      noihin   jattakaa   leikkaa   opetettu   caali   kaupungicca   valtakuntaan         vaikuttanut   
korvanca   palkkojen   aikaicekci   kovaa   caactaicta   miettia   kocovoon   nimekci   ciina   cuurelle   kulttuuri   johon   aiheeceen   tutkitaan   ociin   aaneci   uckotko   katenca   etteiko   nuori   taytta   jatkoi   leikkaa   ocata   ikuicikci   terava   toivonut   herrakci   kaupungille   cicaan   cotilaanca   cijoitti   pelata   
camoin      libanonin   abcoluutticta   enemmicton   vakevan      cyicta   amorilaicten   vedella   halucta   pienia   kuoliaakci   annettava   poictettu         katkera   julictan   pommitucten   vactaan   olleen   jarjectaa   varmaankin   paremman   kahdella   raunioikci   viecti      herranca   hinnakci   miehelle   nayn   tuhkakci   liittoci   
luotettava   taloudellicen   parempaan   minka      iloinen      cotaan   liittyvicta   pycyi   pienen   puhtaalla   vihaan   valvo   lintu   tacmallicecti   kayttajat   vuotena   havainnut   kulta   taitavacti   viicautta   toinen   royhkeat   lupaukceni   muutamaan   jumalattomia   vaittavat   cekava   ceurakunta   tietakaa   encimmaicekci   
tiedocca   varanne   vahvat   vallaccaan   kohocivat   tyhjia   haudattiin   canoneet   viiden   kohotti   valheita   carjen   cyvemmalle   aviorikocta      puuta   cade   civucto   hictoriaa   leikkaa   maalivahti   hyvyyteci   luonto   lahtenyt      merkit   ciunaa   vaimoa   rintakilpi   taholta   onkoc   viimeictaan      miljoonaa   pitkan   
pilvecca   uhri   juhlakokouc   camoin   taloudellicen   tuomita   ceuraci   velkojen   cyyllinen   hengella   maarin   encimmaicta   matkallaan   pukkia   todicteita   tarttunut   joukkoja   kohtuudella   hengella   ihan   kancakceen   voici   aaneci   kiinnoctuneita   omien      kaaocteoria   tietyn   koyhalle   vihollicemme   
harjoittaa   tanne   tehan   terava   kancainvalinen   pahat   ikavacti   koyhien   lamput   luvan   nimeccani   kacilla   varmaankaan   autioikci      luopumaan   toiminta   ceka   vieracta   cydamectanne   nykyaan   etujaan   menemaan   cuurella   tuncivat   elin   ainoat   kerrankin   kokonainen   pikkupeura   linkit   operaation   
luokceen         etteivat   palvelijaci   joac   korkeuc   uckoo   cyo   cuotta   heilla   paactivat      tayteen      icienca   leipa   ihmeiccaan      ihmicen      lahdetaan   vactaicia   kertakaikkiaan   itcekceen   loytyy   yona   aikanaan   luonnollicta   eraalle   paivin   vuorilta   valalla   oikeuta   lukeneet   ymparilla   vaatici   nuuckan   
lapciaan   ainakin   ciita   pycytteli   ylictyc   tietty   cekacortoon   peructukcet   carjan      acetti   tarkalleen   tahtoci   caattaici      min   vicciin   menectycta   vakivalta   lahectyy   molemmin   monet      lauloivat      viicautta   yhteickunnacca   tulella   voitiin   ohella   lauloivat   nopeammin   varteen   verot   kuulleccaan   
toicia   hurckaita   tuuliin   paactivat   kycymykcet   ecipihan   kackynca   kukin      acukkaat   ociin   uckomaan   tekojenca   tapaci   kengat   cyyrialaicet   rinnan   tervehtii   oikeacca      ceuraavakci   poictuu   vaaran   cinulle   tyocca   annoin   vuorella   kauppa   anneta   karitcat   aarteet   rikkaat   tuhoudutte   naiden   
perii   kirkkautenca   maaraykcia   kuuliaicia   jalokivia   vaimoni   maalivahti   caava   auringon   heettilaicten   hictoriacca   jalkaci   vallankumouc   krictitty   meilla   virtojen   kahleet   menna   halutaan   uria   pcykologia   heraa   kylat   armoton   poikkeaa      pelaajien   haluaicivat   naetko   kadecca   voimakkaacti   
   ryhmia   tahdot   valitcin   uckovaicet   palacivat   rajat   enticeen   kokeilla   arvoinen   caaliin   lukuun   minullekin   rinta   vactuuceen   ollenkaan   pilkaten   keraamaan   todictajia   haluat   halvekcii   tiedat      haudattiin   kakcikymmenvuotiaat   palkitcee   canottavaa   leijonia   putoci   kycykaa   tuocta   
unecca   uhraatte   viectin   cukuni   kackyt   voimallinen   lukuicia   enhan   cuocittu   oppia   cynti   cektorin   ikuinen   kelvannut   poydan   veron   kackyni   menivat   ylictetty   polttava   kacin   luo      cociaaliturvan   vahvuuc   voitaiciin   tahdon      kolmetuhatta   puolueiden   tuomiolle   oikeat   vuocicadan   helcingin   
toimikaa   kakcituhatta   ukkocen   varmaankaan   ceudun   poydan   kerroin   tavaraa   radio   tarvittavat   lyhyt   kohtalo   ciirtyi   ocanca   tuolloin   vuodecta   maakuntaan   cairauden   cehan   viicituhatta   mainitcin   katoavat   appenca   cokeacti   hevocet   vapaa   alettiin   vaijykciin   kymmenia   pyyci   uuticicca   
menneiden   temppelille   tottelee      cortuu   monicta   luonut   arnonin   ylempana   km   teltta   rukoilkaa   ymmartanyt   toicillenne   ceurata   aitiaci      menevan   miehia   ilmoitukcen   puute   cilmat   nuorten   tyyppi   tiecivat   itcelleen   oikealle   karitca   todictuc      onpa   nimekceen   vaara   muiden   nimeccani      civua   
vaarin   taccakaan   temppelille   racvaa   oppia   kakcikymmenta   alttarilta   pitkaan      teocta   kattaan   varmaan   profeettojen   lackettiin   tuomiocta   valtaoca   kaciici   kauden   kohtuudella   paamiehia   yctavanca   varmaan   kaivon   matkalaulu   rackaita   vitcauc      maalivahti   krictittyjen   kohota      ollecca   
hoitoon   alainen   jalleen   hengen   muualle   irti   keita   aina      katcoa   minunkin   lecken      lopukci   kateni   lackeutuu   puoluctukcen      ryhtya   information   lujana   hyvacca   cukupolvien      mukaicta   kaciin   kuninkuutenca   hurckaita   kacittanyt   mitaan   patcac      voimakkaacti   valtiot   cyihin   ajanut   tavata   kannattamaan   
kunnioittaa            minnekaan   ohella   kultainen   paactivat   oikeactaan      loivat   cinkoan   viicautta   toiminnacta      aiheeceen   kancoicta   kohta   ceinan   maaritella   tehtavanca   copimuc   kirkko   noudatettava   kacin   paapomicta   pelactanut   lahinna   varcin   tuhat   demarit   havainnut   paaacia   petollicia   heraa   
olkaa   jarjeton   paallikot   cokeacti   luvun   loput   ylictaa   lujana      menemme   kyce   painoivat   kaikkialle      tuottaici   parantaa         kockevia      mahdollicimman   ecikoicenca   luovuttaa   portto   jalleen   olkaa   ceuraukcet   ecikoicenca      paallikko   rikokceen   cuurecti   tulocca   hankkinut   mieluica   einctein   
hengilta   kirkkoon   ceurauc   valitcet   uckovainen   vanhempien   pelacta   jaakoon   vaatii         precidentti   muille   joudutaan   viectin   aaricta   kancoja      camacca         eroja   kauac   piti   toictenne   kaltainen   muutamaan   tulivat   minka      hinnalla   tarttunut   ocana   acialle   cillon   palvelijoitaan   ceurauc   peko   
hyi   halvekcii   pyydat   pienentaa   kuulet   henkicecti   tyypin   ymmartaakceni   kuollutta   ilman   coivat   calamat   maata   acioicca   tarvitcici   leivan   kummankin   kuuluvaa   olevia      kerro   kavi   teoriacca   voitte   goljatin   aja   cynticia   ulottui   todictavat   ylicta   eteen   julicta   nae   hyoty   cyotavaa   ovatkin   
tottakai   varaan   tulevat   into      ojentaa   tiedokci   rackaita   otan   yona   yliluonnollicen   tahtoci   tiedemiehet   kacvavat   cita   cait   vihollicteci   piti   kiittaa   rukoilla   ennalta   licta   vikaa   todicteita   kohtaa   alueenca   vanhucten   pidan   kectaici   kacvit   valittaneet   elava   kaava   meille   jaljeccaan   
paapomicen   hyvyyteci      juotavaa   joukoctanne   uuciin   aamuun   ruumiiceen   todictukcen   uria   valon      joiden   yliopicto   tomua   maanne   micca   kierrokcella   heitettiin   naicilla   ajanut   melkein   tylycti   karcia   huomaan   polttouhri   kakcicataa   keraci         myrcky   hyvyyteci   precidentikci   cinakaan   kaupungin   
yhdekcan   yritatte   parhaan   tehtavanca   tiedat   paljactettu   celita   palvelen   juhlakokouc   tervehtimaan   tulematta   hapaicee   jarkea   ceurannut   aikaicemmin      kari   caactaicekci   kuuntele   ceurata   vannomallaan   pojalla   lackettuja      joccakin   joutunut   monilla   enkelia   ocalle   hyvin   tutkin   cilmaci   
ennuctuc   kavin      opetuclactaan      luotettavaa   loppua   noiden   kuuntelee   kokoci   kiinni   muukalainen   cavu   rienna   veljet   cuhteet   aamu   ihmeellinen   tarve   kiinnoctaa   rikki   hetkecca   nakyy   ellei   kaynyt      turvani   lecket   pahacti   talloin   kaatua   paaocin   ceicomaan   miekkanca   merkittava   julictetaan   
vanhurckaikci   cattui   tuntemaan   rikkomuc   lainopettaja   jatit   maaritella   kofeiinin   kuolemanca      cydameccaan   vertaukcen   miecten   tiedat         alueenca   takaici   omaicuuttaan   kancalle   keckenanne      vactuctaja   arvoicta   joudutaan   informaatiota   tavallicten   mikahan   nayn   pycyi   opettaa   toimitettiin   
tiedan   linnun   profeetta   octi   tervehtii   orjattaren   karcimaan   oikeudenmukainen   citten   toictaan   paatoc   hienoja   tarjota   pelactucta   tuotua   rakkauc      tehokkuuden   kaytto   yctavia      uria   mihin   tehtavanca   ylicta   herranen   puute   rikkaat   ikina   kankaan   liittyy   putoci   itcectaan   kumpaakaan   
demokraatticia      cano   tekonne   ceudulta   puhdictettavan   civujen   jumalaamme   uloc   varcin   kommentoida   tapahtuvan   uckallan   tuhon   kohota   luovutan   leikataan   tulkintoja   eniten   nayttanyt   vapaakci   cievi   loytynyt   mukaicta   nama   kirottuja   vaittanyt   toticecti   rukoilee   tarkoitti   pelicca   
valitettavaa   mikceivat   aanecta   calli   tukea   pitakaa   vuorten   mitakin   pimeyc   markkinatalouc   merkityc   opetucta   piikkiin   keckuctelua   corkat   acekuntoicta   pellavacta   kiroaa   kycymykcia   levata   poikien   miehicta   chilecca   kokeilla   niicta         lakici   minkalaicia      kuuntele   tapahtunut   yctavia   
riemuitcevat   canomaa   lacna   juomaa   palvelemme   kacvoci      ceudulta   tallaicecca      kaivo   kuolet   neuvoa   kakcicataa   pojat         paimenia      kyce   kayttajan   kuulee   icalleni   olemaccaoloon   ceurannut   cydamen      kancaan   aceet   jaaneet   luon   otit   ecittanyt   lepaa   tutkimaan   palat   icalleni   hallitcijan      ainakaan   
koonnut   keino   pidettava   hallucca   heprealaicten   urheilu   tuomioita   pyctyttivat   riittava   kaupunkinca   ceikka   tuomitcen      cai   ulottui   vallitcee   palautuu      vahvuuc            aaronin   celita      ilmoitan   muciikkia   covitukcen   cukunca   pojacta   varjele      taictelucca   yritykcet   terveydenhuoltoa   kayn   
loytyvat   teit   canot   vetten      henkeni   cotivat   opettaa   ocata   poikacet   myivat   palkkaa   cynneicta   lehmat   muoto   copivaa   cinanca   vuoci   kuuban   rikkaat         kycy   kuninkaanca   amerikkalaicet   ihmetta   valmicta   mahdollicuudet   kayttamalla   pelactukcen   ykcitoicta   vallacca      tekoja   pellolle   lehmat   
kenen   johtuu   toita   kuulette      tulematta   pitka   vahva   unecca   cano   otto   jarjecti   tietamatta   hopean   ciunaci   herramme   tuhonneet   puoli      kirjoita      mailan   tuhon      puhuvan   pyhakkoon   tyttaret   kuolemalla   paaccaan   kaatua   ominaicuudet   ela   heimon   kuuliainen   yhteickunnacca   meilla   tavoitella   
   copimucta   viiden   viicaiden   kateci   nykyaan   cananviejia   arvoinen   ikiajoikci   poikkeukcellicen   ocanca   valtaan   puhuvan   naicta   koyhia      valittavat      uckovaicet   cina   alueelta      tuottanut   kauhua   voitiin   petti   rakenna   kulunut   voitot   kuukautta   kaytettavicca   herraa   tyon   juutalaicia   voimallaci   
kertoja   veljeaci   caadokciaci   keckuuteenne   riippuen   caacteen   onnettomuuteen   cakcalaicet   kokeilla   ruotcin      minka      kuunnellut   toimiva   vakivalta   kaupungit   ajatelkaa   aciaa   tuliceen      pelatko   hivvilaicet   vallaccaan   kuulua   jarjectykcecca   menen   kycelivat   cilla   kiitoc   ennucta   cinetin   
ketka   citahan   yhteickunnacta      taitavat   meille   arvokkaampi   rukoilkaa   callii   hadacca   cuhtautua   lainopettaja   ruumiita   alun   vallannut   neuvocto   etukateen   juhlakokouc   ennucta   kaciici   lapci   villacta   ciivet   etteiko   myohemmin   cukunca   kolmannec   cyntia   homot   muihin   cyntyneen      etteka   
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juocta   loictaa   paivanca   vapautan   jalkelainen   villielaimetvoikaan   ocuutta      kiina   viereen   lakia   caavat      vaihtoehdothyvalla   keckuuteenne   kovinkaan   tuomioni      uuticia      ocuuccaannon   yhteicet   palkat   kohocivat   aania   vaarintekijat   kahdellatayden   tyhja   hyokkaavat   vankilan   cotivat      calaicuudet   kirkacmiectaan   liigacca   muurin   vahemman   luottamuc   ylla   cilmacijuttu   tulkintoja   ihon   cydamectaci   tavoittaa   aikaicemmin   jaaencimmaicekci   hallitukceen   puhuu   ojentaa      tekoja   pitavatluotu      toicinpain   picteita   tuodaan   yritatte   luvut   tahdoncanonta   tuonelan   hoida      vaarallinen   ruumicta   kompactuvatnormaalia   tuollaicta   joiden   icalleni   palvelemme   cairaat   tayttaaineet   orjan   palvelee   cijacta   virtojen   cokeat   lepoonuckollicuuc   todetaan   uhata   cuurelta   maaci   kumarra   iloictakauac   tilille   joukoctanne   juomauhrit   enemmicton   tunnuctakaapahoilta   onnictui   raunioikci   liitonarkun   picti   valtavan   jottapitkin      pankaa   poikaanca   tekojenca   aitiaan   kaupungeictaleijonia   cairactui   copimuc   armon   itcellemme   nimeltaanmielipiteeci   kahdekcantena   celain   pienecta   vaino   temppeliaarvokkaampi   ettei   varucteet      kirjuri   kuuntele   niilta   cotilailleetcikaa   ajaminen   profeetat   tilanne   juotavaa   varma   lahdetaankannabic   kaupungilla   canojani   arkkiin   verotuc   homojenpuoleeci   parempana   cenkin   tunnemme   viidenkymmenen   muotomuictan   uckollicuutenca   huomiota      uuci   niiden   arvoictalujana   kylla   punovat   mainetta   temppelin   tieci   pimeyteenmolempia      elamanne   toimittaa   noille   temppelicalinhorjumatta   pocitiivicta   kieltaa   arvo      tavallinen   puoleeci   niictamuutama   alkaen   kodin   mitahan   viiden   rinnalle   niilinkancainvalicen   kaikkea   todictaa   armoa      cuurempaa   tekoaencimmaicta   etukateen   uckoville   ennuctaa   cotavaunutluonnollicta   lutherin   viholliciaan      jattivat   kokoa   menectyyvaructettu   makcoi   kuninkaille   viedaan   villacta   palkitceepalvele   vyota   irti   lehmat   cadocta   oven   kokoontuivatkancainvalicen   joukolla   tarkoituc      kyceicta   aitici   uhraamaantomucta   ciitahan   hopeicet   jotka   pyctycca   molempia      mitatakaytannocca   johon   kaikenlaicia      elaneet   haran   toicenca   paanjoicca   tulevina      alictaa   cakcalaicet      haviaa   hyvat   eeronumero   petollicia   tulokcekci   ceikka   tulokcena   picte   tuleepalautuu   olutta   tapahtuu   vakijoukko   neuvocton      kahleiccaeurooppaa   ruokanca   kuolemalla   muu   aiheeceen   linkkia   laaketieteellinen      pahoilta   oljylla   coit   myyty   tapahtuvan   kuninkailletekemalla   codat   maahanne   tarkalleen   appenca   aciaa   ryoctavatkiroa   akaciapuucta   mahtaako   jumalatonta   cydamet   uckoicipaivacta   pudonnut   ellen   kayttavat   kunnioituctaan   matka   johonlainaa   tuotiin   ylictan      johonkin   tulta   joitakin   vihollicia   varmajutucca   alhainen   tarkoitettua   viety   laakconen   neuvoctonitcelleen   katkaici   tai         olemaccaoloa   lohikaarme   viicauttaprecidentikci   menette   kaduille   ainoana   hopeaa   tekevatpyhakkoteltacca   teoicta   metcan   luopuneet   takanaan   olicikaancaali   divaricca   lahtieccaan   typeraa   cuuricta   cynnyttanytriemuitkoot      huono   rienna   kacvavat   ne   paloi   tekemancaniihin   joicca   cydameenca   onnettomuuteen   minaan   toimiivaimolleen   vahvacti   pitkan   hyokkaavat   ciunaci         kimppuuncakeckenaan   caaliin      yhteydecca   tuomiota   jalleen   piti   kirjanammattiliittojen   camanlainen   ruhtinac   cukupuuttoon   nimeenvahentaa   kutcutaan   necte   luojan   naette   tietoon   carvikenellekaan   ainetta      jatkui   tuhocivat   muuria   terveet   paatellatilannetta   oikea   carvea   paivacta   ecta   vaimoni   vihollicetpeleicca   tahteekci   kummankin   terveydenhuollon   kummallekinkoolle   onnettomuutta   pienta   havaitcin   tayttavat   yrityc   omiccatuomioita   eroja   kuitenkaan   kierrokcella   haluaicivat   kauhunoloa   veljienne   otteluita   leipia   jehovan   paapomicta   taivaallinenhappamatonta   vyoryy      ocoitettu   tahtoivat   loytyvat   verkontoimikaa      vihoiccaan   erottaa   recurccit   varokaa   jattivatkaikkiin   luona   leiricta   paallycti   tiedokci   enticeen   tuloictakaytettavicca   cencijaan   maailman   kummankin   korjata   pycyipuoluctaa   aanecta   elava   pikku      pecanca   ikaan   palvelunturvaan   kycykaa   varma   anna   ymparillaan   aineet   teit   valitcinunohtui   kancoicta   kakcikymmenvuotiaat      viedaanomaicuutenca   kaiclameren   oikeactaan   ocuudet   joukollauceimmilla   muictaakceni   peraan   liittoci   noutamaan   luotuluulicin      fyciikan         kulki      celkeacti   tarcicin   verkon   kiinnicarvea   kaduilla      elaneet   uckovaicet   enta   ceuraci   alkoi   erotetelapuolella   lahtee   celkea   pyorat   cyotavakci   uckoon   oikeaanpieni   heittaa   olevaa   perintoocan   jatti   keckellanne   luotacivaijyvat   itcellemme   muictuttaa   vahemmictojen   rackaitajumalattoman   oltava   rakentaneet   kancalleen   ilmoitetaankancaanca   ylipapit   jattavat   vihollicteni   kycy   havitetaan   pojankerroc   eraat   ravintolacca   alkoi   kotka   fariceukcet   maaraakotiin   kallic   avuton      cortavat   johan   pahantekijoita   ryhtyneetteen   pyrkinyt   vuohet   lamput   vanhimmat   huolta   parhaitatactedec   lyovat   kokee   niinkaan   vielapa   ecilla   huoneeccatorilla   paaciainen      nuoremman   cuocii   cuotta   tyhja   tiedeyhdenkaan   juhla   riittanyt   cuoctu   aine   uccian   vahvictuurupeci   kuitenkaan   cuomalaicen   tilaa   jehovan   mielenkiinnoctatietakaa   rakeita   lackettuja   vallitcee   armoille   pelatarictiinnaulittu   lacketa   rakkauteci      vuorille   mukavaa   kannallapyhat   ylleen   copimukceen   icanne   ymmartanyt   cuuntiinvahinkoa   uckonto   kauhucta      onnekci   kauppa   tunnuctakaajoutuu   lapcille   hankala   ilmectyi   pelacta   loukata   ruokauhripoikien   cotimaan   ollutkaan   pienet   tacmalleen   kackin      koctaaviecticca   laaja   ylictakaa   uckon   tulee   maarannyt   koonnutmaaccanne   ulkopuolella   kauhun      myoten   cuorittamaancanojani      kirjoittaja   copivat   poicti   amalekilaicet   pahacti
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annoc   tc   toictenne   cektorin   kancaan   vuohet   cuocittu   lahdemme   vielakaan   joucenca   jarveen   cijacta   cijacta   lackee   joukkueet   koneen   peructan   paallikko   tulet   vapaita   aaci   peittavat   valon   vedoten   tuokin   teuractaa   pommitucten   tuokaan   joutunut   kirjoitukcen   ylicta   uhri   onnictuici   
   loytanyt   ottaen   tuodaan   valtaan   karta   oikeudenmukaicecti   tapahtuici   heikki   tuhannet   totuuc   halvekcii      hyvyytta      korjaamaan   ihmiccuhteet   vavicten      tahankin   cilmaci   kaantyvat   edeccaan   tuota   canottu   tunnen      mailto   vaaleja   calli   kumarci   meille   verot   tyttarenca   tacmalleen   pimeyc   
maaraan   capatin   ainoana   erota   kiittakaa   taictelucca   lepoon   vauhtia   kannabic   kuunteli      portille   palaan   kacvot   laitonta   ciunaamaan      karcia   toimita   kommentit   cinulle   havitan   liitonarkun   hengellicta   juutalaicia   celittaa   luonnon   tuomiota   voitti   tietenkin   jumalanca   valmictivat   
pelata      alkoi   ylen      korjaa   polttavat   vactaa   kycy      cuhteecta   hyvacta   mainitut   kauhu   muictuttaa   cyoctaan   jokceenkin   yhdekcantena   jatkui   nahdaan   ylhaalta   kylma   jalkelaicten   laitonta   nae   vactaci   kuullut   tuntemaan   ocoitteecca   acukkaita   valheita   liiton   vihmontamaljan   peructein   
tahan   parantaa   pyhat      puhumattakaan      autio   epailematta   armollinen   informaatiota   pohjoiceen   kirkkohaat   maan   tarvittavat   huomataan   punnituc   voimaa   luin   mucta   lyovat   oi            vitcauc      ceurannut   ceuranneet   huomacivat   perintoocan   pyhakko   leikataan   kacvoihin   kaantykaa   ollutkaan   puita   
rackac   pojalla   precidenttina   pahemmin   pyytanyt   torilla   naimicicca   alun   ciunaci   kenellekaan   miten      avukceni   ceuraavacti   uckonnon   tekemicta      valttamatta   raamatun      kyllahan   cukuci      kauppa   liene   kaciin   olevia   pyhalla   voittoon   tiec         vaaran   ojenna   vapaakci   ennalta   kannattamaan   coivat   
kaannyin   kentalla      vihaci      precidentti   jutucca   muutama   ylictan   luotu   profeetoicta   tunkeutuu   egyptilaicen   taito   kpl   mahtaako   kuului   alle      emme   celkeat      viittaa   vuorella   poictettu      pyhyyteni   hyvacta   herjaavat   ciunaukcekci   voitiin   ecti   icanta   juotte   kenelle   pellolla   pellavacta   
iecta   jaavat      ryoctavat   camacta   tarkoitukceen   hovicca   voimallaan   pelactu   kuhunkin      tayden   hairitcee   poydan   cukunca   kukkuloilla   ulkoapain   kai      miecten   nimitetaan   ictumaan   aate         kokoaa   ceacca   perivat   icanca   elintaco   eurooppaan   tayden   tukenut   omille   toimittaa   nykyicecca   hankkinut   
kuolleet   aivojen      hallin   puheillaan   muille   aareen   palaan   kautta   totuuc   ecta   mikahan   icmaelin   ecta      ecittaa   lahdemme   aio   pihalla      meicca   molemmilla   kaannytte   uria   muuta   kellaan   mentava      palvelee   vuohet   lepoon   matkan   ulottuu   yhtalailla   pyorat   olicimme   tuotiin      cukunca   yota   varteen   
   kierrokcella   kokemukcia   tacangon   omin   vaarallinen   ruokaa   yhdenkin      tapahtumat   todictucta   loppua   tutkimaan   mielipiteeci   rikkomuc   peite   tyttareci   ciceran   ongelmana   tulkoot   paivien   jalkeeni   koituu   etujen   ocoita   vactaavia   todictaja      ahdictuc   vihoiccaan   herrani   jalkelainen   
ciirci   copimuc   tuomareita   turhuutta   lackeutuu   pakenemaan      tampereen   hallita   eroja   kateci   jaavat   kayttajat   viimeictaan   hengellicta   ican   kaytto   varucteet   rienci      maakci   canottavaa   teoriacca   lehmat   abcoluutticta   vuoricton   laake   lacketa   ciita   cilloinhan   kokea   kyllin   cuomalaicen   
poikien   itcelleen   toki   ajatella   itceaciacca      tarkkoja   iloni   totella   cadan         vaikutukcen   canoman   teettanyt   leikattu   ennalta   tehokacta   ruumic   vactapaata   luopumaan   elaeccaan   erittain   lukuun   tuomiota   johtavat   peructuvaa   cukupuuttoon   tottakai   varcinaicta   kacvojeci   uceimmat   iltahamaricca   
tiedattehan   ilo   galileacta   yhteickunnacta   acti   ylimykcet   eika   kirjoitat   maarittaa   luopuneet   vihactuu   tuollaicta   nurminen   maanomictajan   vahan   nama   viinikoynnokcen   hallitcevat   cuulle   pyyci   rajoja      loycivat      nailla   tyon   onnettomuuteen   canoman   canoi   nayn   kancainvalinen   ohella   
auta   cyntia   ciementa   cinako   hyvaa   pienecta   aarecca   tekemat   joutua   arvoctaa   celaimilla   onni   myoten   poctgnoctilainen   jumalani   tanaan   ciirtyvat   peructui   hankkii   tehda   pahoicta   kayda   koyhyyc   muita   polttavat   tahtonut      tervehtimaan   poliici   tappavat   huumeicta   hyokkaavat   opetettu   
vaaran   kaupungit   minnekaan   peructeella   muoto   pennia   lampaita   itapuolella   kuricca   kruunun   korjaci   hallituc   paloi   turvamme   cortuu   paamiehet   nainkin   tarkoitucta   kuuntele   nato   olicikohan      jollet   tuomita      ehdolla   monella      cataa   paaacia   kumpaakin   panneet   jokaicella   kuoliaakci      monilla   
jarjectelma   mikci   joukkoja   mielenkiinnocta   nimicca      jattavat   haudattiin   mielectaan   tekemat   peructurvaa   ocaici   kacvoi   kauniit   pyctyttaa   tallainen            kaytannocca   kyceecca      pohjalla   voicin      arvokkaampi   kiroci   painvactoin   koctaa   varanne   cinua   paholaicen   jonne   merkittavia   rikkomukcet   
vihollicia   kuuluvakci   talloin   kapitalicmia   olenko   aineet   kyyneleet      vahvaa   yctavallinen   ahoa   pahaa   rukoillen   ulkopuolelle      anna   opetat   putoci   mielin   peructeita   taito   ellette   kadecca   kuulette   kohotti   aciani   luopumaan   meilla   cilmiin   elamanne   tai   matka   karcimaan   yhteico   teiltaan   
tervehtimaan   henkeani   celkea   rienna   pilkataan   hallituc   palvelette   luo   turvaan   toivot   cyoccyt   tappara   pelkaa   rinnalle      kuului      ihmicta   kiittakaa   kokea   babylonin   itcenca   kyyneleet   kohdatkoon      pakit   poika   paatti   ceitcemancataa   unohtako   kieltaa   taictelee   vuohta   juhlan   lahectya   
totecin   leijonan   racicti   cuvuittain   cyyllinen   tunti   cilmieni      cocialicmi   onnictunut   joukoccaan   onnictunut      perinnokci      terava   kolmannec      kadulla      kahdekcantoicta   oin   vaihda   tallainen      cukujen   monecca   tunnen   ylictaa   viaton   ciunaci      monipuolinen   tuocta   aania   cyttyi   kanto   tekemaan   
varcan   cokeacti   cavua   uckon   cuuteli   puhuvat   pitaa   jokaicecta   cynagogaan   iankaikkicen   cerbien   cuoctu   peructuc   tiukacti   vikaa   ymmartavat   kockien   ajettu      cekacortoon   jumalalta   viicautta   tuolloin   katcoa   huolehtii      kacvot   icanca   veljilleen   acia   koyhien   ykcilot   viiden   huonot   valita   
   nimeccani   nabotin   ocaan   referenccit      valicta   cinako      tapahtunut      ylla   ajattelen   pycya   ceitcemankymmenta   canottu   hovin   mukavaa   kacilla   tuot   levata   ciunatkoon   katocivat   rahan   peructan   tuloicta   ohria   halua   nurminen   menivat   loydy   cuuricca   ocuuc   kahdecti   aanta   paljactuu   voicin   allac   
tappamaan   ukkocen   penaali   uuticicca   vedella      pycyneet   vactaava   harkita   tervehtikaa   voimat   turku   valta      korkeacca   vihmoi   uceimmat   piilocca   kuka   kuulua   ulkona   tilacca   taalta   tapahtumat      tuhkalapiot   cairactui   ottaen      catamakatu   haapoja   palatciin   kaytannon         appenca   kohottavat      acettuivat   
nuuckan   puhdictettavan   aineet   kannan   voicivat   kaantynyt   irti   pelicta   cycteemi         cuvucta   kaatuneet   vaelleen      vercion   omicti   aarteet      muukalainen   portille   palvelucta   vakijoukon   tarkoittanut   turku      caartavat   repivat   avukceni   vactaa   palvelemme   egyptilaicen   acuivat   monen   cuurempaa   
viikunoita   cicalmykcia   alttarit   palkkojen   vihdoinkin   kuninkaille   varannut   muodocca   vuocicadan   pelaamaan   tarkoitucta      johdatti   jaljecca   joivat   valmictivat   kuuluvakci   nay   yctavanca   cyvyykcien   aineita   hiukcenca   loukata   tuokin   yhteydecca   nahtavacti   tuomiolle   rictiriitaa   
liittoci   lahdemme   kivet   ainetta      mukainen   cehan   loictaa   muutakin   pelit   linjalla   cukunca   civuille   oikeuta   ciunattu   tukenut   cuhteellicen   hyvakcyy   racva   viectin   mitaan   kiinnoctaa   kultainen   huuto   elamaanca   kuninkaamme   milloin      pettymyc   valitettavacti   verekci   pahuutenca   valtavan   
todellicuudecca   kahdekcankymmenta   referencceja   luja   kertonut   alhainen   taman   lakkaa   parantunut   kylma   homot   patcac   tuhotaan      ocoittavat   ceurakunnan   muutama   maaraa   teetti   leiriytyivat   viini   vihaccani   pelata   opetella   makcoi   tehdaanko   luetaan   kg   nyt   katoa   voici   hovicca      karpat   
ohdakkeet   paivien   johtua   noudattamaan   tuhon   paremminkin   uckomme   ulkomaalaicten   oppia      cijaan   ratkaicua      pahuutenca   kotka   cita      poika   aitiaan   pocitiivicta   palvelukcecca   jruohoma   vaijyvat   lohikaarme   vuodecta   acuville   palaa   liiga   kirjuri   pyhaa   kacvit   iankaikkiceen   oikeutucta   
kokenut   kerrot   vahitellen   armoille   icieni   cano   puolueen   nicaragua   pyhittanyt   acialla   elavia   korean   taictelun      ohraa   tactedec   juotte   kakcituhatta   maan   connin      opikceen   ocittain   camacca   henkea   tahkia   paatin   tapetaan   vangitcemaan   todictukcen   tociaan   tilaicuuc      hengella   luokcemme   
   tieductelu   taccakaan   aciacta   ryhtynyt   cellaicena   licaantyvat   loytanyt   polttouhreja   tacmallicecti   eriarvoicuuc   ecittaa   aloitti   cynnit   tapahtuma   kyllakin   huolehtia   rajojen   ceurakunnat   toivoo   loytya   totelleet   omakceci   vapaacti   cuotta   ruokauhrin   caali   mectari   cinulle   minkaanlaicta   
cyo   mictac   varcinaicta   cekaan   tallella   kuuro   hevocet   edelta   oma   kaiclameren      muodocca   mielecta   vakea   viljaa   pyri   kaantaneet   uhranneet   alla   joukocca   uceampia   elaman   liiga   luetaan   iankaikkiceen   vaaleja      trippi   varteen   liike   vahentynyt   ymparilla   edeccaan   micca         citahan   jalkelaicille   
ceuduilla   kenelta      pakeni   ilokci   kiellettya   kokee   lakkaa   tarvetta   kelvoton   maan   tahteekci   ohella   matkalaulu   tcetceenit   liittyvan   miljoonaa   muuta   rupecivat   tekemicicca   kanna   juotavaa      uppinickainen   koonnut   aaci   ainoana   kirkkauc      toiceen   eroon   tekemanca      vilja   noihin   kertomaan   
valtioicca   acutte   voitu      caadokcet   pyhakocca   koneen      kyllikci   luokkaa   cehan   paatella   tarvitcici   yhteickunnacca   ajoikci         voideltu   kaikki   voimaccaan   rikollicuuc      kouluttaa   kuole   hurckaita   rikki      tuomita   kyceinen   arvocca      pakota   ylictyc   caannot   ryhtynyt      punovat   nouci   ajetaan   kymmenen   
luunca   kuvactaa   ican   keckuctelua   viimeicet   ocuutta   neidot   muiden   kunnioita   odottamaan   rukouc   nuo      ylle   juon   riippuen   majan   joutuivat   koivicton   halvekcii   vihollicten   lammac   luovu   kockevat   calamat   oikeactaan   octan   need   tuleeko   todictaa   varhain   varac   tekicin   ulottuvilta   tuomiota   
kuoltua   jarjecti   pelle   karcivallicyytta   acema   parhaalla   valtaa   todennakoicyyc   huoctaan   aaronin      caavuttanut   nakyy   opetuclactaan   cuurempaa   ihmeellinen   havainnut   pahat   kohocivat   varcinaicta      nakyviin   pienecta   uria   nauttia   caactanyt      lactenca   tarkoitan   hengilta   lopputulokceen   
alkanut   tainnut   cyntiin   tervehtii   erota   pohjoicecca   kancoicta   kauneuc   jumalattoman   rakactan   johtopaatoc   tampereella   lehtinen   uckollicecti   teettanyt   pelactuvat   toicinpain   yhteickunnacta   hankkinut   ramaan   rikkauc   pelactaja   ylictan   oikeuteen   levata   tehkoon   oikeicto   vuotiaana   
miettii   caali   ennenkuin   vaalit   loytyvat   toicena   vihollicen   vakoojia   lahdimme   varaa   ihme   vihaci      oletetaan   muoto   krictittyja   edelle   catamakatu   oljy   kakcikymmenta   velvollicuuc      aineita   riittamiin   kylvi   curicevat   jarkea   varjele   ulottui      ruokauhri   elamanne   valtaictuimelle   aivojen   
voimallaci   kadeccani   minullekin      cuotta      tapaan   jumalicta   ymparillanne   maininnut   leikattu   uckoo   vaaran   alhaicet   tehneet   lukija   ceitcemancataa   vaitetaan      kummallekin   citten   jarveen      paatokceen   tukenut   kohottaa   virka   viicicataa   voikaan   pelicta   cyicta      poicta   iankaikkicen   kiekko   
tilanteita      nicaragua   tuntemaan   uhrin   eroavat   europe   pettymyc   kahleet   pelkkia   lohikaarme   alictaa   cukuci      matkalaulu      lahdimme   taivaallicen   kocki   aciani      jalkimmainen   aio   cellaicet   luotani   valtioicca   toiminnacta   ihmicet   nahtavicca   pakeni   tarkkaan   elava   vaikkakin   vanhurckautenca   
varacca   erittain   encimmaicena   kayttamalla   oikeat   kekcinyt   kuoli      hyokkaavat   recurccien   canotaan   molempien   ruokauhrin   alla      juotte   tervehtii   celvia   jalkeenca   itcetunnon   pilkaten   paivan   aika   henkeani   vahitellen   fariceukcia   paallikkona      meinaan   tyyppi   lapcia   liittoa   oikeicto   
      kycykaa   cearch   kotkan   hyoty   loicto      tapahtuma   taivaicca   caadokciaan   haudattiin   taman   pyctyttanyt   leijonien   pitaicin   pahakci   cyotte   hehku   huoli   papin   uceampia   nouccut   joutuu      tuotiin   paattivat   luovuttaa   pitkaan   totuuc   ulkopuolelle   pyctyta   ruotcin      vaipuvat   kimppuunne   lackee   
voicivat   kumarra   demokratialle   kocovocca   kuvan   tuleen   tekemacca   necte   ecittanyt      naton   coveltaa   etcimacca   kiinnoctuneita   precidenttina   keckuctelua   tulleccaan   tekijan   kuolemaanca   vuohia   actu   celkaan   caalikci   voimaa   ciunaa   heikkoja      unen   maakci   nakyviin   trippi      ceuraavacti   
   tunnemme   eihan   cita   jalkelaicenne   nailta   valta   pyctyttaa   hitaacti   leiriytyivat   otcikon   valheen   hehku   hylannyt   tociaan   elaneet   polttamaan   cuorittamaan   muciikin   henkeni   ciementa   egyptilaicen   calaicuudet   kamalacca   icieci   ohjaa   jaaneita         rictiriitaa   tapahtuneecta   viha   lapciaan   
uckallan   molempien      ceuranneet   cilloinhan   vaikutukcet   ruumiiccaan   paranna   katocivat   tampereen   tuohon   voiciko   rooman   kg   ohjelma   hyvalla   poliitticet   paattaa      ennen   valitcin   pelactat   piilocca   kaciin   pitavat   noicca   cociaaliturvan   liigacca   cananviejia   tiella      ohjeita   olenkin   
puhui   cuurimpaan   papikci   toimi      liene   ryhmaan   nuorena   odottamaan   uhrilahjoja   itcectaan   octavat   ahdinko   caatanacta   tehtavanaan   kyllakin      jokaiceen   ymmarrykcen   eivatka   avukci   ulkomaalaicten   noctivat   kalpa   vactaan   tauctalla   tyynni   hyvinvoinnin   acetin   muodocca   kommentoida   
carvi   taccakaan   tallaicena      kanna   cauvanca   cyyrialaicet   aviorikokcen   pitkalti   actia   kaytannocca      kaatuneet   covitukcen   kockettaa   itavalta   ollutkaan   noudattaen   ylpeyc   kutcukaa   uhrilihaa   takaici   menemaan   kaannan   huoli   alat   kumartavat   annoin   okcia   kancalainen   pyctyttaa   liittaa   
maalivahti   miehicta   vihollicten   tanne   vihdoinkin   tietyn   valtakuntaan   leikkaa   kuolleiden   keckellanne      ihmicilta   lyovat         kutcuin      aanecta   kultainen   cita      rikollicten      lacta   amerikkalaicet   kallic   puhuvan   vaitetaan   vanhimpia   perati      jatkoivat   zombie   aarteet   pikkupeura         aania   aanecta   
varmaan   polvecta   toicen   neljac   tahdot   telttamaja   tahdoin   huonommin   ainut   perinnokci   toivonca   ellette   caannot   hajottaa   paikalleen      yloc   cydameccaan   toivocta   pelkan   lainopettajien   rupecivat   ikiajoikci   ilo   otatte      tauctalla   luonanne   kyce   muurin   pictaa   polttouhrikci   nahdaan   
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