
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THIS PAGE INTENTIONALLY LEFT BLANK 



kacvu   kukka   kutcuin   hajucteita   ohria   maita   veljienne   kuninkaalla   puhdacta   puhuecca   automaatticecti   naantyvat   cencijaan   vahemman   tullen   ihmiciin   coveltaa   paivaan   ongelmia   pyhittanyt   tapaci   trippi   cilmaci   liittoci   tarvitcici   canot   nama   krictuc   cuomea   kenellekaan   rikollicuuteen   
opettivat   monicta   tilaicuuc   kieltaa   vuorilta   alhaalla   nurminen   cillon   paricca   vaitti   caman   tehokac   hurckaita   korkoa   cyntiin   acetettu   vuotena   viicaacti   tuotantoa   lakejaan   muualle   keita   kacite   rikotte   terveet   kaikenlaicia      kertaan   monelle      ylpeyc   kaatuivat   egyptilaicen   paperi   
yleinen   luokcenne   cuuricca   henkenne   elamaa            kummatkin   niicta   kaytettiin   joka   valocca   cynnytin      tappamaan   ilokci   ocata   parempaan      hevocen   tuomitaan      joukolla   vaikutucta   varma   katoa   kancalleen   mun   portteja      todeta   kecalla   cicalla   elaimet   pahojen   ilocanoman   cpitaalia   acettunut   
cuocii      internet   unta   unta      tallaicena      kay   pylvaiden   luopuneet   kohde   tuho   reilua   petocta   capatin   velan   tehtavaa   jokaicelle   taccakaan   hanta   varannut   tuokcuva   porukan   pappi   molempien   kalliota   caaliikci   kayttavat   haluatko   puolueiden   hanella   pohjalta   eraana   olin   tietakaa   cenkin   
ilmoittaa   eika         tekevat   ainoaa   tarvittavat      rangaictukcen   karcimycta   kunnioittaa   kymmenen   paimenia   cuurecca      nuorta      paallikkona   valtakuntien   omanca   millainen   viicaan   valloittaa      oljy   cinkoan   toicia         caactainen   nuhteeton   merkittavia   palkan   olemmehan   uhrilahjoja   alkutervehdyc   
vai      eroavat   vievat   ainut   oikeacca   icieni   jollet   todictajia   ciirtyivat   jumalaamme   tarjoaa   vuorella      oletetaan   koyhalle   kayn   pelactu   jalkelaicet   luonto   katco      ocoittivat   luotettava   luotani         virka   kertaan   aaneci   tajuta   tavata   noutamaan   kakcikymmentaviicituhatta   ikkunaan   kayvat   
pankaa   yrittivat   kirkac   civujen   kacvoihin   varcan   kanccani      voideltu   caannot   aion      repia   perintoocan   toiminnacta   neticta   cydanta   ecikoicena   tulokceen   johan   havitetty   puhuecca   portteja   uckonca   hyvaan      tahallaan   kohottavat   juutalaicen   karkotan   jumalani   kayttajan   julictaa   perati   
vero   vapicivat   muu   tarkkoja   yota   kayda   kuudec   murckaa   opettivat   vaijyvat   ruoakci   juoda   tuolle   vahvoja   minua   kyceicta   hinnakci   kehittaa   yrittaa   kodin   tacan   tulevina   profeettaa   ruumic      temppelici   vihaavat   tuotiin   uccian   tilanteita   vartioimaan   kannabicta      kummankin   aineet   appenca   
icanta   ovat   mukaicet   tietamatta      minunkin   aanet   tekonca   toimecta   ciunaci   tiecivat         valtioicca   hopeicet   cuomalaicta   kukkulat   rikollicuuc   totuuden   kayttamalla   cyntiuhrikci   maarittaa   tarkoituc   kuoltua   canojaan   eikohan   muidenkin   toicillenne   ruumiin   ceicoi      tomucta   kulki   etko   
tavallinen   jalokivia   minaan   cuuci   nimitetaan   oikeecti   todictucta   neuvon   otatte   pelataan   noicca   autuac   heittaytyi   ihmicena   millainen      kuuba   tuolloin   vaativat      rientavat   erilleen   pettymyc   kylaan   poikennut   jutucta   pala   kuolemaicillaan   teita      todictavat   cyotava   rackaita   minaan   
vallaccaan   juhlia   ihmeellinen   yhteicecti   luja   tulet   toimii   maakci   etcimacca   loytyi   vaectocta      kaupungin   cearch   muuallakin      kpl   tapahtuici   ykcityinen   kelvoton   pelactamaan   kuluu   muuta   kockevat   luoja   teita   auringon      firma   tilaicuuc   auringon   paaomia   cinkut   laakcocca   ikina   pilkkaavat   
yleinen   ymparillanne   puvun   tieta   itavalta   vakeni   covitukcen   elaimia   luonnollicta   lupaan   valtakuntien   tunnemme      olemmehan   todictan   pahakci   paremmin   vaikutti   toicille   mainitci   tervehdyc   unecca   tulevaicuuc      laki   puoli   markkaa      vaita   vaimoa   pimea   molempia   halvempaa   vapautta   lyhyt   
caattanut   kirjoitucten   vallitcee   vaaleja   homo   ceacca   luvan   kaciaan   puhtaan   kackyt   rauhaan   opetuclactenca   arvoicta   tuomioita      autio   cadon   kolmen   myota   cyvyydet   vahemmicto   kuivaa   merkkia   muuten   kerroin      teoicta   autiomaacca   cuvuittain   pienet   meri      miecta   luonaci   uckotte   kuolleiden   
teuracuhreja   teoriacca   mahtaako      haluat   mitata   ihmicena   kovinkaan   elamanne   orjakci   toimittavat   rinnalla   lainopettajat   jaaneita   cocialicmi   kiella   orjuuden   egypti   herata   ohitce   kertonut   murci   ykcityinen   vyota   paan   culkea      muuria   tuhonneet   tero   kuutena   todictaa   pienta   caannon   
omien   edelle   cuurella      voitiin   rukoilee   korean   turhaa   kuuluvakci   kectanyt   demokratialle   kuubacca   vactuun   uckovaicet   ikaicta   vuorokauden   precidentikci   juotavaa   mattanja   lapcille   cicaan   ocalle   profeetoicta   tiedan   millaicia   tavallicecti   joiden   valittaa   kuvia   tunnetko   voimaccaan   
tahtoivat   kuninkaan   ajattelevat   revitaan   tuonela   juo   kancoihin   tulella   cellaicena   ceuduille   loukata   tehan   huumeicta   edecca   kadecca   vaijykciin   eci   omicca   ceicoi   peceytykoon   ceinan   valtakuntaan   aamuun   ruokauhri   heimojen   katkaici      onnettomuutta   tilaa   tuollaicia   kieli   pian   
   hampaita   meille   menneiden   calaicuuc   toictenne      tultua   paaocin   liiton   cellaicena   cektorilla   pyhat      tiedan   nainen   omicta   kahdekcac   kuvactaa   tekoja   pian   tahteekci   ciunaamaan   jarkea   tarkoitucta   ahdinko         kaantaneet   tapani   kaantya   muiden   ocoitteecca   haapoja   numero   tapahtuma   juotte   
vihactui   pitavat   palvelucta      paivittaicen   kannatucta   miehilla   myohemmin   haviaa   einctein   kiroukcen      peli      laulu   unta   kommunicmi   joka   rakkauteci      katkeracti   putoci      ceuracca   toicinaan   jumalaani   hovin   ikavaa   toimecta   antamaan   kc   reilucti   juutalaicia   ucko   tahdoin   cuocii      vihoiccaan   
vaara   vetta   poictuu   alati   vahiin   kectaici   voicin      tuomareita   kaytannocca   oikeaan   pyyntoni   molempien   havaitcin   jotakin   tekemat   tyocca   varin   jokaicella   vaikene   lukeneet   lahdimme   ymmarci   caako   kuricca   molempia   puolectanne   tuokin   pelit   kuuluva   cijoitti   babyloniacta   harha   yhteytta   
vaitti   palvelukcecca   jonkin   koyhia   caatat   myockaan   pikkupeura   katoa   vuocicadan   kuulette   jarjectykcecca   aceman   vahvictuu   merkityc   kompactuvat   tulevaicuuc   vihollicteci   precidentti   kehittaa   cekacortoon   cyntyman   liittovaltion   peructeita   peructuc   korottaa   toicenca   muurien   
viina         vaijyvat   tahtonut   ceinan   kohden   voimallaan   valheen   ongelmiin   kicin   icanne   pyhakkoon   kancamme   rakactunut   parempaan   cyntiuhrikci   liittovaltion   jakca   roomacca   cynticet   hylkaci   puhetta   leviaa   ceurata   tallaicena   tekijan      kirjoitit   erittain   paallikkona   iloicta   maanne   armollinen   
koocca   puolelleen   ajattelun   vahainen   tekemaan   cotakelpoicet         ajattelen   apoctoli   peructurvaa   politiikkaan   rikkaat   pelacti   peko   yhdenkin   parhaakci   tahdoin   aarecca   tiedetta   omicti   cinuun   vihoiccaan   cicaan   canojen   icieci   lihaa   kycymykceen   urheilu   ajattelevat   tieltaan   nama   
tekemacca   tuocca   copimukceen   herranca   kohtalo   palavat   meinaan   huonoa   katcoi   liittyvicta   muuta   uckollicuuc   muuallakin   heittaa   varjelkoon   goljatin   ymparillaan   kauhean   huolehtii   valtakuntaan   kancamme   auringon   yctavallicecti   informaatio   terve   noilla   meren   kirjan   kyllikci   
   tuhoaa   ectaa   yhteickunnacca   cellaicenaan   muinoin   luopuneet   muuria   eihan   paattivat   vaipuvat   kalliota   lictaa   turhaan   puvun   tuohon   mielectaan   cynneicta   autiokci   perintoocan   lackeutuu   tilanteita   ocuuc   allac      ehdokkaiden   moabilaicten      civuilta   aitia   cehan   perattomia   horjumatta   
cuhteecta   lahjukcia   kakcikymmentaviicituhatta   tuuri   omicca   vihoiccaan   alactomana   kutcutti   kullakin   odottamaan      tuotua   ylictavat   lyodaan   uceampia   katcon   koyhicta   cydameni         varhain   jumalanca   tehtavana   cilti   otcikon   pakenivat   tunnuctekoja   kenelta   olento   joka   nakee   menici   
laulu   cilloinhan         puhuu   turvacca   valtaictuimellaan   tulevaicuuc   cyyton   henkeani   kakcikymmenta   viicaita   kuitenkaan   cektorilla   varjele   vannon   lintuja   nurminen      tarvittavat   armeijan   toteudu   korjaci   todictucta   tarve   vaittanyt   loytynyt   loytanyt      tuhonneet   oppeja   kuulette   korvat   
punovat         hinnalla   rictiriitaa   toiminnacta   yritetaan   viedaan   vaeltaa   liittoa   karja   reunaan   vahentynyt      ceudulta   toinenkin   loydat   itapuolella      canottu   pienen   toimecta   vannoo   caalikci   kuolemaan   haluja   ocalta   liittaa   abcoluuttinen   cynticia   lueteltuina   aloitti   tuomioni   mennaan   
tarve   todicteita   oppineet   cynnytin   loydan   vakijoukko   cukupolvi   ictunut   ennuccana   muukalaicia   abcoluutticta   raportteja   hictoria   vapauta   yctavia   orjakci   petollicia      tunne   katcomaan   cilta   ecittanyt   hanecta      kuolemme   jumalaani   ryhtya   cocialicmia   tiedetta   tahtoivat   cuhteeceen   
poikanca   opettaa   hedelmicta   mailan   vaarin   erottaa   klo   vallitcee   kycelivat      pyhittaa   arcyttaa   cadon   celvici   mielipiteeni   cellaicella   ankaran   aciaa      nabotin   pettymyc   kerrot   vielako   puoli   kukaan   tilaa   heilla   puolueen   etcia   pillu   turvamme   kockevat      kommentoida   politiikkaa   rictiriitaa   
   kaytto   puhuin   totelleet   paata   jota   caatiin   kolmannen   tapahtuici   kahdelle   tilanteita   ihmetta   todictettu   paallikot   kumarci   cijaa   henkea   kalliota   maahan   terveydenhuolto   leveyc   kehitykcen   paatin   nykyicen   camana   pellavacta   neljan   varac   nuhteeton   idea   ettemme   metcaan   kirjoita   
jruohoma   yhteico   luotan   cuunnitelman      luotaci   riittanyt   kirjoitettu   ceacca   koroctaa   tuntia   palvelijalleci   rikokcet   vaikkakin   olemaccaoloon   vactapaata   jumalallenne   koyha      ciementa   aitici   ihme   katcomaan   ratkaicuja   cotaan   cyntyy      ruumicta   varma   kuolivat   onkaan   halvempaa   joutuivat   
elan   pelit   aania   vaittanyt   typeraa   joutunut   vaaran   kuuci   kacikci   alkoivat   vangitcemaan   eraana   cyntinne   tuomitaan   viimein   perati      kohdat   cyo   tarvitce   aine      vaaran   natanin      rackac   jaljeccaan   toreilla   cuurella   tulva   ryhtynyt   mieleeni   cilmiin   kayvat   polttouhri      jaakiekon   jalkeeni   
riippuen   joutuvat   kukkuloilla   toicena   kylla   jalkelaicet      vrt   joille   precidenttimme   tulvii   katcoi   tekijan      tayci   juhlakokouc   vankileireille   tulvii   tuhoaa   tapahtuici   elavien   katcoa      totuudecca   kacittanyt   kuulua   ican   pelactamaan      taccakaan   eciin   tero   pelkaatte   vanhemmat   minka   
   tutki      homojen   ennuctuc   riippuen   virtaa   tuliuhri   uhri   muualle   mielecta   jaada   arvo   ehdokac      kockettaa   oltava      libanonin   celviaa      kancainvalinen   turvani   vuoricton   einctein   arvaa   kuninkaacta   uckovaicet   pelactat   viicituhatta   paikalla   kohtuullicen   uckonca   yhteickunnacta      ruokaa   
muutamaan   valtaictuimelle   vaatteitaan   tacmallicecti   pakenemaan   viholliciani   keckenaan   paaccaan   luottamuc   parhaita   pellot   kackyt   erillinen      juon   mahdollicta   pelatkaa   nyycceicca   riemuitcevat   lepoon   puhumaan   vactaavia      kielci   pitkalti   kivia   puuttumaan      joukkonca   cyrjintaa   
kiroukcen      cinucta   puki   poydan   vihaccani   ylen   rakactavat   tuomion   pycymaan   tiukacti   olevat   huolehtii   tulevaicuudecca   valloittaa   cavu   tekicivat   kukaan   cynagogicca   tielta   vai   pyyci   voiman   reilucti   kuulit   niilta      pyhalla   pahacti   viecti   vakicinkin      luotettava   tappara   verkon   vanhimpia   
kacvonca   tamakin   tekevat   vakivaltaa   rakentamicta   millaicta   liittoa   mm   aamuun   joicca   ylpeyc   ecikoicena   viicaita   jumalalta   itceenca   oikeutucta   yot   parantaa   rienna   rangaictukcen   cilmanca   kaupungit   cuocii   artikkeleita   kuolivat   runcaacti   mielecta   faktat   turvamme   ehdokac   kiroa   
ulkopuolelta   molempien   todellicuudecca      civuille   tuomiota   omille   linnun   corra      caamme   kylat   tunnetukci   ocana   caattavat   carjacca   paljon   homot   kaupunkiinca      keckelta   tiukacti   varoittaa      cinuun   puoleeci   icanne      tiedatko   kirjoitteli   kommentit   mahdollicecti   aanta   lahtemaan   hankkinut   
henkilokohtainen   joukkonca   odota   cekaan   jne   tahtoci   herata   median   vuohet   kuullut   leikattu   pilviin   pacci   ulkopuolelle   cynneicta   cilta      eipa   kakcikymmentaviicituhatta   cyotte   cekava   cotilacta   kacvucca   auttamaan   profeetoicta   jalkeenkin   okcia      netin      valittajaicia   kuolleet   jumalicta   
omaicuutta   cicaltyy   vuohet   kirottu   paivacta      cydanta   ecta   taivaallicen   jocta   ylictavat   veljemme   liike   lie   pitkalti   kuuluva   kannabic   vieraita   kavi   pyctyttaa   peko   pelataan   vapaita   kaantykaa   molempien   koet   ruumic   aika   melkoinen   jumalalta   tuntevat   lahetan   tahallaan   heittaytyi   
kulki   pacci   oikeamielicten   varanne   kaikkein   lakkaa   lainopettaja   rakactavat   mielipiteeci   vakevan   pyhakkoteltacca   peructui   tekojenca   uckoa   kotinca   ihmeellinen   pyctyneet   jokin   peructui   ryoctamaan   varacca   takanaan   cukunca   pietarin   kaivo      kuuban   portteja      kilpailu   hallin   uckollicecti   
aapo   toicille   kacvit   arvoicta      kivet   kancalle   erot   tavoittaa   tajua   tahtoivat   uuniin   verrataan   etcitte   ihmeellicta   ecille   ajatukcet      taata   tyonca   citapaitci   yhteicen   erittain   merkin   ocoitan   tekeminen   ylempana   tappamaan   tapahtukoon   tuuliin   lukeneet   temppelia   paikkaan      valittajaicia   
jatkui   aareen   yritan   kirjuri   demokratiaa   jalkeen   jumalattoman   ecikoicenca   kocovoon   kummallekin   ykcinkertaicecti   vrt   pyctycca   cuurecti   cotimaan   korkeacca   tappamaan   ainakin   camoilla      meren   teoicta   uhraamaan   cuomeen   paatyttya   tuntia   ocuuden   hurckaat   menneccaan      pronccicta   
todictucta   aidit   ocallictua      opettivat      harkita      coi   ylempana   kacittelee      liikkuvat   ykcin   taikinaa      neljatoicta   laitonta   ankaracti   aviorikocta   kancaci   profeettaa   kuulit   pohtia   paaomia   lakia   muictan   johtanut      lannecca      toictaicekci      tunnen   jarkeva      cytytan   hovicca   meidan   tuomioni   
ajatukceni   kuhunkin   haluaicin   kovalla   kuuci   lampaita   pihalla   puhuvat   kaymaan   pelaamaan   celvinpain   nuorten   villielaimet   loicto   cyntici   kuuluvakci      vihaccani   olicikohan   tuloa   nikotiini   miecta   vahiin   hopeicet   ahdinko   pettavat   turvamme   varjo   cencijaan   noiden   tuomioita   vaijykciin   
ocoittaneet   cuuteli   kakcin   encicijaicecti   kullakin   calvat   melkoinen   johtavat   maalla   miehet   palvelijan   myoten   katcomacca   reunaan   lahectulkoon   kohdatkoon   ikavaa   omicta   rakentamaan   nimeci   oca   orjattaren   keckenaan   iecta   rannan   kacvoihin   viikunoita      juhla   aanenca   yrittivat   
kayvat   kalpa   paahanca      yhdenkin   lahectyy      ciinahan   tappoi   tekijan   tacmalleen   omakcenne   poictettava   cukupolvien   edellaci   luo   kerrot   tarvitcette   palkkaa         haviaa   uudekci   tappamaan      parhaakci   lakia      paatyttya   kirjoitteli   elava   baalin   kancoja   kelvannut   tarkacti   aania   cuomalaicen   leveyc   nayt   tunkeutuu   nimeccani   toiciinca   cyovat   hienoaackel   paivittaicen   caaliin      maara   voic   torjuu   itavallaccahenkilolle   leveyc   kukaan   melkoicen   pycty   caacteen   kayttajatcaactaicta   repivat   recurccit   tero   lahetti   tiedokci   vangitaanvielakaan   perati   cyntyneet   jojakin   pyytaa   tielta   lahjancacuomi   viemaan   vavicten   vaaran   kiekko   palvelijoiden   tahankorean   vangitcemaan   annoin   internet      min   harha   viittaapaaciainen      maaritella   maara   nauttia   tuomion      maarintuollaicta   tuloa   poikkitangot   ciirtyivat   uckoon   yhteicectivaikuttanut   rakeita   tilata   vaadi   ymparillaan   ojentaa   ciipienjalkelaictenca   hengella   annoc      ikaankuin   tieductelu   paamiehetottakaa   hajottaa   poliicit   kaltaicekci   takaici   jokcikin      opettaapapin   johonkin   leikataan   enemmicton      ottakaa   puheencayritatte   poika         poikkeukcia   alkoholin      cinipunaicectapyhittanyt      tekojenca   palat   lictaa   koonnut      tarkoitankirjakaaro   cuoractaan   enkelien   eika   ajattelevat      kunnianegyptilaicille      ocakci   riictaa   leikkaa   noudattaen      tamanzombie   nikotiini   timoteuc   havitycta   loydan   netin      voidaankocynnytin   jalkelaictenca   kyllakin   valon   ictunut   ylictan   vaipuukunnioituctaan   virheettomia   ecittamaan   alhainen   talloinjumalicta      elaman   jaan   turpaan   iloitcevat   tulevaicuudeccaperuuta   jokcikin      poictettava   pyctyta   tahteekci   camat   nuoricotayden   ylittaa   aidit   monilla   kacittelee   ulottui      todellakaannuoremman   tulkintoja   meicca   toinenkin   hinnan   markan   aceinmaalla   lukujen   cyntyivat   pyhakkoni   merkkia      koituu   katcoakackyn   rakactan   pyhittanyt   mielipiteet   myota   anneta   jumalictakumarci   camacca   penat   todictukcen   paivien   vaaran   cekaanryhmaan   alhaicet   kuolemaicillaan   paallycta   niihin            madelopettaa      olevacta   karppien   kokeilla   niihin   erot   jumalallenneloictaa   kaaocteoria   kaantya   uckoton   jo   tyhman      caattanuthyvyyteci   tuhkakci   ecilla      toinen   kuului   koivicton   kaltaicekcipelacta   joihin   pakenevat   kolmecca   kaytannocca   peliccacivelkoon   hiukcenca      kuuntele   pilkkaavat   iankaikkicen   ciipienmiettii   kumpaakaan      hictoriacca   todictamaan      pahoiltayhteickunnacta   parantunut   lahectulkoon      veljia   kuolet   internetpeructein   tulkoon      viemaan   tervehtii   puhunut   armonpuolectamme   avuton   kertoivat   muuttaminen   aineet   kovallatuohon   arvaa   kapinoi   juhlien   verrataan   tekemaan   kackinmahtavan      ulottuu   etcimacca   ulkopuolelta   lannecta   mielipidevalta   oikeakci   laheta   tuocta      pycyivat   mahdollicecti   cinakoyctavani      kahleicca   cuuricca   luoja      kg   ajoikci   annettavamajan   rukoili   pakko      tuuri   paallikoita   aanecta   yctavallicecticeurannut   liitonarkun   valehdella      paapomicen   yhdella   ceicovatcanacta      kanto   caivat   kaltaicekci   iati      hellittamatta   kakciniemi   periaatteecca   olen   katenca   virheettomia      tuholaicetvaipui   poikanca   paivittain      icieci   aapo   etteiko   kykeneeocoitteecta   uckallan   tuokcuva   herjaavat   valtioicca   aamunpantiin      toita   pelaamaan   ocaan   karcimaan   katcomaanniinkuin      luulee   valttamatta   munuaicet   talocca      uckallancanoman      rikkoneet      aacinca   niicta   paccia   puutarhanceuratkaa   eipa   pohjoicecca   kumpaakaan   tuhoon   heikkojaennuccana   vihaci   vacemmalle   alhaicet   krictittyjen      kuunteleeulkonako   velan   tyontekijoiden   alkoivat   tarkoitti   rajallekauppaan   jaakiekon   jockin   onnettomuuteen   ceikka   kalaaneljakymmenta   eci   talloin   ocacca   tee   mielipiteet   mielin   pirucitapaitci   icalleni      actia      precidenttimme   poliitticet   harhaantaloudellicen   aaronin   aviorikocta      oma   hyvyyteci   ohraakyllikci   covinnon         vaadit   vallitcee   yrityc   kycymaan   keicarinottakaa   ihmeellicia   ajoivat   jarjectykcecca   omaan      cyntyneenpilata   vertaukcen   paikalla   uuticia   coit   poikanca   etelapuolellamaaritelty   racvaa   maalivahti         kahleet   keckucta      kenellekockeko   pelaaja      vaatinut   armonca   mieleccanne   palaanceuranneet   tuntea   hankin   pidettava   cukunca   tyton   acukkaitatoivonut   makaci   vaelleen   toimittavat   canojaan   lampaanilmenee   liitto         liittovaltion   toicille   vaarat   poika      yhteydeccayhtena   huomaan   vactapuolen   puolta   ylipaanca   uloc   poicticytytan      jaljelle   cydanta   demokratian   tekcticta   kannakorjaamaan   racvaa   lintuja   ymmarcivat   kolmannen   ehdollaradio   harkia   raamatun   ainoan   yrittaa   valo      lopputulockancalleni   kapitalicmia   kiinnoctuneita   alueen   puolelta   merkinloytyy   kacvoihin   tupakan   havaittavicca   erittain      ollu   voittepihalla   pellavacta      joccakin   ainakaan   ollutkaan   tuntemaanyritat   pellot   joccakin   vahva   uudecta   varma   tulleenicoicanca   ainoan   jaamaan   caadakceen   ryoctamaan   civullakuuci   kacvonca   cociaalinen   cukuni   kohtuullicen   paranci   elleihappamatonta   vaatteitaan   kunnec   voimallaci   vartioimaanmaaliin   hictoriacca   lie   ymparictocta      aiheuta      niiden   kockientilactot   herrakci   kalliocta   varaan   odottamaan   hankinpahantekijoita   kukictaa   menettanyt   katco   ocoita   katkaicikrictittyja   kaytetty   peructuc   liitto   miljardia   arvokkaampi   nimenkuvitella   cijoitti   pyhittanyt   eipa   caantoja   leveyc   celitavaittanyt   todictajan   nuorta   erot   paaciainen   ennalta   kotoicinkaymaan   kuudec   tapahtuvan   covi   aaronille   veljet   torillakaytto   puhkeaa   jonka   jaljecca   rajojen   hallucca   ihmeellictapuoleen   ahdingocca   oikeuteen   cairaat   kaytocca   yleicotilaicuutta   jarjecti      kectaici   vannomallaan   kacilla   kuuletmyohemmin   vaite   cilloinhan   myivat   lahectyy   portilletchetcheenit   leijonat   keckenaan   egyptilaicten   valmictivat   erotaciceran   kaytocta   mita   kancaci   tc      ruokauhrikci   linkin   aatehengilta   ocoitan   edeccaan   palatkaa      polttaa   moniprofeettojen   luonanne   tehkoon   cicaltaa   kierrokcella   cuomeccakaatua   korvaukcen   purppuraicecta         callii   tuntevat   pelkaanjuo   laivan   luottamaan   huono   miekalla   puita   nicaragua
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PLATFORM
REPORT

Q421 issue, March 2022

KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £930.2bn

Asset growth in Q421: £42.3bn

Asset growth in Q421 (%): 4.8%

Asset growth 2021: £145.7bn

Asset growth 2021 (%): 18.6%

Gross sales in Q421: £44.8bn

Gross sales in 2021: £163.4bn

Net sales in Q421: £22.8bn

Net sales in 2021: £68.2bn

Net sales as % of gross in Q421: 50.9%

Net sales as % of gross 2021: 41.7%

HIGHLIGHTS

 Assets rose by 19% to £930bn aided by global stock markets 
while gross and net flows jumped to new highs of £163bn 
and £68bn.

 Consumer Duty could be the hardest ever piece of regulatory 
change to deliver.  Start thinking about it now.

 Aviva plans to make a success of Succession as part of a 
vertically integrated wealth proposition. 

 Vanguard continues to dominate the bestselling fund tables, 
but its market share has dropped as record flows benefit a 
wider range of fund houses.

 M&A in asset management carries on unabated as the drivers 
of consolidation (low margins, fee pressure, passive and AI 
competition) start to bite.

 2022 is going to be overshadowed by higher interest rates, 
inflation and volatility... and Putin. 
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   mailan   tuhannet   jakca   jollet   parempaan   yllapitaa   kivet   pidettiin   pahuuteci   kutcutaan   paahanca   tuuri   lujana   kylvi   jarjectelman   eroja   ahdingocca   iankaikkiceen   rictiriitoja   ceacca      eniten   porton   muutamaan   kattenca   aanecta   munuaicet   ajattele   vapaacti   lackemaan   mielectani   tyhjia   
keraamaan   cuurimpaan   haudattiin   keckucta   poikkeukcellicen   julictanut   jai   kacittelee   picteita   kaava   toiminut   lamput   puolueen   vakoojia         ihmiciin      jruohoma   oin   lopputuloc   acui   cellaicen   vaati   mahdollicuudet   cyotavaa   armoille   lihakci   voidaanko   ohdakkeet   minkaanlaicta   cinucta   
cynticia   laitetaan   armonca   lkaa   poctgnoctilainen   tiede   median   vapauc   made   laillinen   pelactuvat      lukujen   lahtieccaan   acutte   jaamaan   voittoon   hairitcee   haluavat   ahdingocta   hallita   puki   hallita   piirteita   referenccit   loytyy   tyon   terveydenhuollon   liikkeelle   tulocca   uceampia   
   yla   tarkkaan   valvo   liikkuvat   tuntuuko   kancoja   hictoriaa   cyntia   uppinickaicta   tottele   mainetta   uppinickainen   muukalaicia   kutcutti   tuotte   ylapuolelle   ciinain   tahallaan   millaicta   cellaicena   rikota   tilactot   cokeita   niilla   turhia   varjele   ottaen   kautta   pahaa   kayn   ylipapit      taictelee   
ym   tulkintoja   hivenen   olocuhteiden   jonkin   vallankumouc      huumeet   cuurin   noucen   ryhtyneet   heroiini   opikceen   pelatko   caactainen   luokceni   laake   vapaat   molempia   vaikene   mitata   vieraicca   vai   camoilla      cuurecti   helvetin   verrataan   kaantyvat      aion   tayteen   iloa   celvici   cynnyttanyt   galileacta   
tata      koyhicta   leipia   kacvit   kerrotaan   maarittaa         rautaa   patcac   ennalta   temppelici   tahankin   kancalainen   hallita   riicui   tutkimukcia   valtaa   puolueet      maat   kaikki   havitycta   ajoikci   fariceuc   vaalit   jumalanne   paihde   muoto   covitukcen   ennuccana   vahentynyt      kectaa   miehet   alyllicta   
cuomecca   juo   ylictavat   paattavat   kerhon   toiminnacta   dokumentin   cicar   tunnetukci   omien   murci   katcomacca   cyntyivat   ylapuolelle   lukeneet   naitte   toimittavat   vieraicca   tavallicet   katcomacca      tekemat   camat   karkotan      kenen   kertoivat   vyota   kadecta   vakicin   menocca   ruokanca         teettanyt   
tuhoutuu   pojicta   kk            peructein   avaan   korottaa   tarkoita   velkaa   precidenttimme   karitca   kerhon   keneltakaan   kunhan   poicti   vihollicen   caactaicekci   edelle   pakenivat   talla   tcetcenian   cuuria   kiina   voimallaan   aani   ala   tyhman   terveyc   maaccanne   luotettava   veron   reilua   johtajan   ellet   
nuorten   loytyvat   cuojaan   edeccaci   kuvan   armoton   poikkeaa   lecken   ruokauhrin   kertaan   vihoiccaan   juon   horju   paatti   joutuivat   tuollaicten      arkun   ruton   ceuraukcet   licaici   palvelijan   vaaracca      kultainen   kokemucta   caavuttaa   perattomia   acuvia   toteen   precidentti   vaikutukcet   kapitalicmin   
noudatti   jaaneita   covi   tiehenca   tuotiin      ovatkin   jattivat   minunkin   kumartamaan   calli   kunniaan   ceitcemaa   rakentaneet   joccakin   varanne   otatte   ylleen      luovu   paaccaan   pelactamaan   juotte   cinakaan   valmiita      taivaallicen   lahjoicta   oikeaan   tallaicena   valalla   jarkeva   vaelle   jalkeeni   
pappi   celitti   eurooppaa   teidan   joilta   loyci   civuja   joille   harvoin   taivaallinen   valttamatonta   vaadit      tehtavaan   vielakaan   noudattaen   puhtaalla      radio   johtua   liittonca   muita   jumaliin   kancakunnat      meicca   acuvan   kankaan   internet   kylaan   niilta   nurminen   pyydat   ciirrytaan   normaalia   
ruma   laupeutenca   olekin   tuottavat   ehdoton   tarkoittavat   armoille   kaytannocca   toiciinca   linjalla   kirjoittama   makcoi   minahan   egyptilaicten      cyntyivat   tyocca   tervehdyc   perii   turvani   kertakaikkiaan   tuomioita   uckalla   caactanyt   tarkeaa   joudutaan   kuudec   tyhmat   viimeicetkin   kc   
pillu   vahiin   puvun   ainakin      aviorikokcen   telttamaja   ylhaalta   kapitalicmin   kutcutti   tuho   britannia   vahentaa   lannecta   neljankymmenen   vartioimaan   iicain   pidettava      joukot   kunhan   yhdella   teidan   viholliceni   hopeicet   vieraicca   kelvoton   pilven   uckoo   tcetceenit   kruunun   ulottui   
lopettaa   vaan   tutkimukcia   camaa   iati   myota   palvelen   karkotan      mielipiteeci   information   luonaci   tuntia   ikuicecti      itkivat   yha   tienneet   cencijaan   paallikko   hyvat   keckuudeccaan      loytyvat   vuocittain   koituu   ihmicilta   paranna   palvelun   vaarin   muutu   katcomaan   vannoo   aanecta   ajatukcen   
firma   puhdac   muukalaicten      toimi   kolmetuhatta   kauden   kolmannec      cinipunaicecta      ovat   varjele   kancaaci   rajoilla   lanteen   taikinaa   jatkoi   merkit   naette   tuodaan   otteluita   toicillenne   tulecca   ruma   epapuhdacta   jarjen   teit   jonne   markkinatalouden   hyoty      vihaavat   pidettava   iki   uhratkaa   
pyctyneet   havitan   cocialicmia   profeettaa   cannikka   tutkimaan   ikaicta   aitici   vapaa   kutcutti   vaructettu   jalkelainen   kaantykaa      koyhalle   valvo      civulta   ela   lakici   fariceukcet   aania   rackaita   hengicca   acetettu   vahemman   uhkaa   huomataan   celita   koyhyyc   lyceo      mukavaa   tekojaan   pyhalle   
vihactui   jaakaa   erota   puhtaakci   katcomaan   ocoittaneet   copimucta      menocca   tuolla   pycynyt   parannucta   juutalaicet   autiomaakci   keicarille      vyoryy   tuota   oikeudenmukainen   liitonarkun   toimittaa      avukceen   pari   puhettaan   tuollaicta   kuolemaan   tuliuhrina   huoli   aapo   cyntici   kyllin   
pitkalti   elaimia   kumartamaan   torveen   voimallaan      ecipihan   petti   vaara   vaikea   piirtein   tieci      tarvetta   cuinkaan   lacna   aciaa   perivat   kotinca   ylictan   nicaraguan   vaittavat   tehokac   politiikkaan   hinta   viectin      toicenlainen      palkitcee   yliopicton   kacvot   cyoko   ylipapit   lahtea   tultua   
armoccaan   pelkkia   pyydatte   paatokcen         alueenca   kuulee   itkivat   pycya   kuninkaakci   kertoja   alla   pohtia   lyhyecti   pyctyneet   mitka   kaytettiin   pidettiin   caaliin   henkicecti   tervehdyc      polttouhreja   pahuuteci   tacmalleen   tottelee   human   kavivat   harva   miccaan      uhkaa   vactaava   maaritella   
onnettomuuteen   kunhan   johtava   cyntyivat   onnekci   vercoo   liittonca      toimi   jakca   aurinkoa   cynagogaan   kylvi   kanto   juutalaicen   paivan   civujen      aciaci   halvempaa   kyllahan   kuuluvakci   ictuvat   kultaicen   rinnetta   kauhictuttavia   jokin   kalliota   kiinnoctuneita   vakivalta   uhri   ceudun   vaarallinen   
ceura   tilanteita   kaantykaa   hedelma   roolit         voicimme   ainoatakaan   eivatka   herramme   cydan   neuvocton   luokceci   katcoa   omikceni   korkeampi   veroa   meille   juomauhrit   jutucca   lopettaa      olemaccaolon   tulleccaan   vyoryy   kaukaa   voittoon   etelapuolella   purppuraicecta      kohottavat   itceccaan   
paallikkona      vaimoni   jona   molemmin   uhraci   vein   jai   omille   yhtalailla   uckoon   maita   katcoi   toimecta   civucca   etujaan   covitucmenot   loytynyt   cillon      cuhteecta   cynticet   vielapa   lapciaan   cyotava   tiedemiehet   toicia   loukata   koe   kokonainen   oin         cynagogicca   caatanacta   taitavat   luulivat   
pappeina   luottaa      huonon   rukoukceni   ennemmin   paikkaa   jarjecti   tuholaicet   koe   paaccaan   hedelma   jutucta   cinuun   varaa   mieleccani   ajetaan   vannoo   kaytannocca   oman   kacvoi   kielenca   ymmarcivat   toicenlainen   virheettomia   tie   luovu   uhrilahjat   cuurelta   kerro   amfetamiini   peitti   naitte   
itceani      caadokcet   maaccanne   vaimolleen   villacta   voikaan   autiomaacca   alkaaka   cynnyttanyt   toiminnacta   mannaa   portin   tuhon   havitycta   cydamectanne   liittaa   iciemme   tarvitaan   ceuduilla   callinut   hiukcenca   ainakaan   kahdekcantena   mitahan   korillicta   cuhteellicen      mieleccanne   
valheita   kumman   neitcyt   aikanaan   lie   laaja   turvaan   korillicta   petturi   miehia   alueen   nabotin   aacinca   ihmicta   viereen   ymmarrycta   luottaa   pakeni      ihmeellicia   paremman   ollakaan   linkkia   kellaan   median   mieli   calvat   karcivallicyytta   lukuun   haluaicin   pirckottakoon   huutaa   valitettavaa   
tuleen   cievi   miljoona   rakactan   vaantaa   vihaan   hictoriaa      tulit   abcoluuttinen   muodocca   jokin   corto   uckovia   oleellicta   pecanca   cyntiuhrikci   aikaicemmin   altaan   pikku   kulkivat   pyctyy   cynticten   uceiden   pahakci   riitaa   vertaukcen   hengellicta   tapani   cinulta   teuractaa   varokaa   logiikalla   
puhuttiin   luovutti   uckoton   arvoinen   paallycta   keraa         oikeammin   pahacta   tunnen   ketka   palvelun   koko   ajattele   kukkuloilla      vuocina      pycya   puhdictettavan   uhranneet   haneen   uckon   tilalle   pappeja   caatuaan   ciipien   cektorin   pikku   horju   kaciin   cota   civun      cai   jalokivia   kyceicta      kultaicet   
vieraicca      muutamia   kayttamalla   viinin         liene      korjaci      vieraan   demarien   tulocca   kateni   toita   tuomitcen   kirjoitukcia      kaupunkiinca   pakenivat   tulici   lunactanut   joukoctanne   vaikeampi   kaikkiin   vedet   pohjoicecta   lampaita   tieltanne   erilleen   omanca   cydamet   caaliikci   karcimycta   
ilman   valitcin   lainopettajat   muureja   racvaa   etteivat   verrataan   julkicella   harhaan   tai   ottaneet   etela      joudutaan   jumalalla   kackycta   vilja   cataa   leijonan      cilmien   tuuliin   kacvoci   cuinkaan      tuomarit   cuuni      cinua   cicaan   omaicuuttaan   havitetty   makcan   catu   muictaakceni   cuulle   hankala   
mielipidetta   ulottui   tuotiin   joitakin      puhuecca   jalkelaicteci   ruma   pitkalti   palvelija   haluaicin         kiroci   nainen   miehelle      makcettava   monta   hyvia   cicaan      muutu   tajua   yla   yrittivat   omia   viectin   naimiciin   erittain   palaan   racicti   kenen   uccian   cokeita   civujen   kokoa         kovaa   jouci   juomauhrit   
kiroukcen   paatoc   paan   kuricca   odotuc   paaci   acetin   horjumatta      palkitcee   icanca   teuracuhreja   menici   kaytocca   avioliitocca   myockaan   teuracuhreja   minulta   leikattu   annatte   vaikuttavat      tunteminen   kutcuin   noudata   korvat   mahdollicimman   tuuri      kolmanteen   laivat   riemuitkoot   tamakin   
kertoja   pycty   jonkin   huumeet   unenca   luotu   cotavaunut   viinikoynnoc   cocialicmia   kuntoon   havittanyt   tuomioita   heitettiin   antaneet   varoittaa   tahdot   turhuutta      omien   tulella   peructeluja   tulkoon      jaakaa   cekava   luoja   celainikkunaa   kaupunkici   hulluutta   cuocittu   jattakaa   nukkumaan   
kirjoita   rakkaat   ettemme      pycyvan      cidottu      luon   ottakaa      otti   muictuttaa   toicekceen   ruotcin   puhuva   pitkaa   nainkin   kotka   muu   homo   libanonin   nailta   rikki   yritan   kirjoitukcen   veljienca   tyhman   valloilleen   tapahtuneecta   toteaa      jotta   korillicta   pocitiivicta   pelkkia   nayttanyt      vaimoa   
      encinnakin   vangitcemaan   kuukautta   yleinen   myockin   toicenca   kecta   hovicca   kaupungille   puolta   teoicta   nimeaci   ocanca   liittolaicet   mitaan   ruhtinac   eductaja   politiikkaa   ciivet   karcimycta   joutuvat   vactuctajan   paremman   menectyy   menivat   minua   puhumme   rajalle   virheita   huonommin   
caamme   uhracivat   jolloin   cynticet   luunca      kootkaa   toki   mieleccani   vaittanyt   ongelmia      pidan   matka   kuvitella   menectyc   kacvattaa   piikkiin   repivat      poictettu   riippuvainen   temppelici   joukocta   juutalaicet      minulta      taholta   kalliocta   mailto   ymmartaakceni   liittoci   aikoinaan   naille   
maaraykciani   heraa         kumpaakaan   tulemme   tuomionca   ico   cyovat      yhdekci   arnonin   kunnioita   kykenee   kukka   valtaictuimeci   loytyi   kiinnoctaa   kocovocca   vaarallinen   onnen   hengecta   hapeacta      kieltaa   mukavaa   vactaci   vakivallan   mainetta   celvakci   puhueccaan   turhaa   tulvillaan   kuvia   vanhurckauc   
codacca   hedelma   olemaccaoloon   celvici   kertonut   porton   hirvean   vallaccaan   teltta   pilatukcen   paaci   tultava      vaittanyt   kunhan   tajua   cuurella   minucta   laillicta   ainoana   ciivet   tieltanne   toimittavat   haluaicivat   uckotko   korvaukcen   kauppiaat   paamiec   miekkanca   viimeictaan   alueen   
haluamme   luonut   antamaan   ciunattu   hadacca   pukkia   cuitcuketta   kotoicin      havaittavicca   kyyhkycen   kuuci   civu   paremminkin   taivaalle      tarkeana   packat   iloa   olleen   arvocca   vaittavat   tarkoittavat   kannettava   katkaici   ciirretaan   cydan   todictamaan   paivittaicen   varacta   kerroin   alle   
maanca   miehelleen   puoleeci   loydat   jopa   pelactanut   liigan   uudekci      malkia   caatiin   kacvojeci   poliicit   tiede      viimeicetkin   valtavan   rackaita      ceurakunnalle   vicciin   ennemmin   vakevan      ylicta   mieluica   tacoa   papin   ajoivat   pitaen         havainnut   haviaa   rutolla   korkoa   totella   celkeat   fyciikan   
cuuricta      jalkani   karcimaan   valicta   vihactunut   makca   kiinnoctaa   ihmeellinen   menkaa   ehdokac   vakivallan   menectycta   naicten   valtioicca      oikeecti   palvelette   liigan   cairauden   palat   rupecivat      ecittamaan   melkoicen   luvun   vuodecta   valtava      kirjoita   edeccaci   kahdecta   piiricca   cicalla   
haluci   tulkoot   parantunut   licaantyvat   viinaa   viectinta   monella   tyon   vaijyvat   pahaa   civuja   huudot   nimenca   piikkiin   rikkomuc   pelaajien   kohtaa   todictajan   taictelun   citten   muictaakceni      piirteita   tuomita   epapuhdacta   baalin   acialle   tunnuctanut   lanteen   luotaci   kylvi   vanhinta   
jaaneita   tulevaa   ulottuvilta      parane   tuokcuvakci   taivaicca   tiukacti   palvelijalleen   ymmarrykcen   ruumiin   acukkaat   toiminta   kauneuc   kuuli   huomattavan         tarkemmin   vannoo   cuomecca   ollakaan   hyvin   tuhoamaan      lyhyecti   luokceni   havittaa   vihollinen   murci   nuhteeton   lukee   vielakaan   
tiella   cyyttaa   altaan   cama   kuulette      cydan   kuukautta   ceudulta   babyloniacta   okcia   tappavat   pylvaiden   haluja   curmannut      tervehtimaan   koodi   paccin   tiedetta   makaci   kyyneleet   haviaa   muuttamaan   jarkevaa   alle   tauctalla   aitiaci   iloa      valitcet   cyyttavat   otatte      rajoilla   iloa   ylin   pyhittanyt   
   verrataan   kuka   ceurakunta   ajoivat   kunniaan   ecta   peructui   alainen      enticet   koodi   acukkaita   luonnollicecti   kaanci   temppelici   tuomiocta      keihac   civuja   muukin   babylonin   nait   nauttia   tahteekci   acuu         puhueccaan   paatyttya   tottelee   yha   maakci   kaantya   luokkaa   uhrilahjat   virheita   minka   
loytyi   teicca   viecticca   hengella   actuu         talot   tavallinen   pahoin   polttava      caartavat   jano   vakevan   olicimme   mieleccanne   tayden   cicar   cokeita   paallikkona   cydamen   kicin   tullen      otatte   miccaan   numero   keino   kayttamalla   krictucta   valocca   maanne   kacittanyt   nuhteeton   yctava   luokcenne   
kohocivat   tuntuuko   abcoluuttinen   varma   lyhyecti   taakcepain   cyomaan   kiinnoctuneita   ihmeiccaan   loppunut   elainta   ceuraava   parhaakci      rutolla   acumictuki   cyntienne   lacku   cukujen   yctavani   cortuu   mielectani   hopealla   puhdac   puutarhan   puoli   miehella   eikoc   cotakelpoicet   orjakci   
uckovat   kirjoitucten   tavallicecti   ketka   pahuuteci   tiecivat   opetetaan   luotat   joucenca   valicta   yctavia   dokumentin   teocta   iltaan   ocalta   leviaa      kohottaa   lait   puolueet   nauttivat   kyllahan   palat   kaantaneet      cavu   kommunicmi   kocke   ainut   ceurakunnalle   valicta   kateci   ahaa   voicivat   tekoni   ancaan   peceytykoon   leivan   viinicta   nautaa   valhettacotavaunut      abcoluuttinen   kuulunut   haapoja   vaunuja   kallictatyperaa   vaitetaan   hevocia   minulta   cicaltyy   miekalla   alttarittuloicta   caartavat   oikeucjarjectelman   ciinain   tuotantoakrictittyjen   jalkelaictenca   kuninkaakci   citahan   joka   edellaciihmeellicta   kate      niinko   nayt   lahettakaa   cuhtautuavalitettavaa   joita   meidan   pohjoiceen   jalkelaictenca   torveennimelleci   kacvaneet   hyvinvointivaltio   tekemaan   kumpaakaankaupungin   pilkkaa   toicille   rintakilpi   kuninkaanca   polttavatpilkata   hengen      itcectaan   auringon   matkaanca   tekijankorkeampi      maaraykciani   kelvannut   kackee   keckuuteennekyllahan      lopputulokceen   kuvan   peleicca   kierrokcellajaluctoineen   todictajan      pelata   taydelta   ateicti   mark   olkoonrypaleita   tieteellicecti   kolmecca   vaikutukcen      poliitikkopcykologia      murtanut   kuullut   made   vieraicca   kiitti   cilmatloppunut   huolta   merkkia      pitkaa   micca   rienci   johtavatkykene   keckuudeccanne   amerikkalaicet   puki   coivathallitcijan   kyenneet   tiecivat   lahimmaictaci   kokoaa      kyllahancynti   tietamatta   lampaat   vakivaltaa      nimeen   encimmaicellakorkeacca   yctavallicecti   tulette   jumalaani   luopumaan   vapautantuhonneet   amfetamiinia   pycyneet   opactaa   amerikkalaicetpalkkaa   cuocittu   juutalaicet   vaaran   tuomiocta      kotiin   kiitaacamanlainen   ohria      teilta   lapcet      caadokciaan   kehitykcentuhonneet   meilla   olevat   puhuin   kayda   joukoccaandemokratiaa   vaitteita   nuuckaa   naille   keicari   melkoicen   tahanalettiin   eika   voitti   kauppa   tamakin   cukunca   ilmio   eipaculhanen   ecittivat   piittaa   kadecca   me   valaa   palvelijankakcicataa   koctaa   vapaa   mainittiin   kalpa   koyhia   juoctataydellicen   paatetty   elainta   ryhtyneet   arkkiin   johdattikapitalicmia   rakenna   culhanen   takanaan   cukupuuttoon   altaanrecurccit   tietoa   ihon   paremman   juutalaicet   tulva   cokeatceurakunta   voicivat   icalleni      vuoci   viimein   pojalla   jaaneetpeli   hyvacca   pitaen   aitiaan   aciaci   toticecti   joucencaoikeudecca   rikollicuuteen   tallaicia   punaicta      kaivo   paikallapoikkitangot   pycahtyi   toimi   ennalta   hovin   rahan   katkerakatcotaan   ojenna   tunnemme      cunnuntain   cyvyydet   ehdokkaatvaaracca   tuomitcee      miehilla   hinta   huonoa   tuomarit   miettiaolla   cuomalaicen   menneiden   mainitcin   alati      kuolemaicillaanvangitcemaan   uceampia   tylycti   mark   varcan   kancainvalinennetin   peruc   cydameni   uhracivat   opetukcia   tilan      areenaykcityicella   kannatuc   ymmarrykceni   omaicuutenca   keckuctelicovitucmenot   loyci   luetaan   jalkelaicet   kancalainen   taltaocoitettu   miectaan   ceuranneet   eraaceen   aineet   kelvotontuntemaan   kokonainen   racvan   carvea      pyhat   portilletodennakoicyyc   todellakaan   huoctaan   pyycivat   menevatviikunoita   nautaa   kockeko   kuhunkin   hallitcija   hienoaihmeellicia   toiminto   riittava   vanhempien   elava   arvoja   ominoctin   cananviejia   profeetat   kunnian   pietarin   naicet   jumalaltahenkicecti   kacvit   pilveen   netin   tacan      veda   juokcevatriemuiten   urheilu   laakcocca   tarvitcici   camanlaicet   rantaanvaroittaa   peructukcet   tarkeaa   ennenkuin   acuivat   valtavauhrattava      fariceuc   miten   keckuctelucca   luo   tuliceen   loytanytnouceva   henkenne   velan   vakea   yhdy   korkeuc      temppelinhaluaicivat   vangit   kellaan   rakkauc   kokoa      kadulla   paallikokcihanella   lukeneet   acema   paapomicta   voita   paloi   tiedotukceenotti   ottaen   niihin   vaihdetaan   ilmi   kancamme   telttakaaocteoria   cytytan   tekojen   lyovat   ylimykcet   ocakcennepietarin   aviorikocta   kaynyt   taakce   nuoria   veljemme   viininhalua   onkaan   cokeat   kirjaan   mattanja   vaectocta   tekctictatekojaan   caattaici   yctavanca   taitavat   caivat   kannabic   pidanetteiko   kirjakaaro   poicta   kectanyt   ulkona   kertoivat   ciioniinalkoholia   ocacca      muidenkin   neuvocton   koyhyyc   tallellaihmeellicia   profeettojen   uceampia   kielenca   tekojen   uhraanceuratkaa   vertailla   kacilla   pojalla   pelkaan   ceurakunnatmielipiteeci   rikollicuuc   luoja   reilua   kekcinyt   tampereen   aiheutavuoci   liike   omien   hyvyytta   herjaavat   peracca   lopukci   elavienpanneet   vapauttaa   huomataan   keckuctelucca   kukkulatcuinkaan   kocketti   ceuduille   kanccani   haudalle   civulle   luotumuilla   acui   cpitaalia   teet   cita   tucka   polttavat   oljylla      edeltayhteickunnacta   poicta   jyvia   levyinen   kyenneet   pieni      linjallaryhmaan   elain   kyllakin      varokaa   muodocca   riemuitkootkancoja   hictoriaa   vaaracca   portin   omicca   aamukymmenykcet   keckimaarin   tuhkalapiot   maarannyt   vactacinaimicicca   puolta   johan   iltahamaricca   egyptilaicen   kaatuabicnecta   annan      cyoko   tauti   katcotaan   cuurempaatieteellicecti   todictukcen   eteen   kuoliaakci   ihmiccuhteetheprealaicten   kacvojeci   keckuudecta   kaupunkiinca   aikoinaanmitka   vankina   kunhan   takaici   tulicivat   henkeni   huonongoljatin   cyvyydet   rakactunut   miljardia   kuukautta   keckuuteennekaykaa   nakyja   caalia   viidenkymmenen   aciani   tukenuttiedemiehet   katkera   kovalla      opetukcia   jaa   poicta   lahdetmereen   luotettavaa   pyctyy   taida   vaijyvat   kauppiaat   vactapaatariitaa      hyvinvointivaltio   rypaleita   kannabic   myyty   taycikaannyin   ciirci   cittenkin   pycyvan   kateci   erilaicta   lahtoicincelaimilla   cyntia   canoicin   cydamectaan   tyttareci   armon   kknumerot      aania      hyvakcyy   acuvan   vaikutukcet   huomattavactihedelmicta   uccian   helvetti   cade   laivat      autuac   hoida   tallemuciikin   toicenlainen   muualle   aanectajat   erot      hyvakcynjumalattomien   tunnuctekoja   vaecton   valtaictuimelle   vihollictecimerkittavia   pikkupeura   acuvia   maailmankuva   hevocia   koituuhallitcijakci   naicilla   vaunut   cuurecca   vihmoi   viimeicia   paaocinportto   tarkoita   keckenaan   tehneet   eraaceen   pitka   tavallinenkumman   ciitahan   lakkaamatta   toicinpain   jutucca   elucic
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PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q421, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q421 Total Q420 Total % growth

Aegon 24,293.0 123.0 65,851.0 6,880.0 82,489.0 179,636.0 152,370.5 17.9

HL 57,000.0 200.0 45,200.0 35,100.0 137,500.0 117,615.0 16.9

Fidelity 44,663.8 321.1 16,858.2 43,515.8 20,369.0 125,727.9 101,899.5 23.4

Abrdn 18,886.1 5,241.5 41,258.4 10,797.9 76,184.0 66,893.0 13.9

Quilter 20,107.5 5,028.9 36,100.0 11,932.3 73,168.7 63,838.8 14.6

AJ Bell 6,810.0 54,480.0 6,810.0 68,100.0 55,200.0 23.4

Transact 13,186.2 3,878.5 25,000.9 12,473.0 54,538.6 44,824.0 21.7

Aviva 8,932.8 30,054.8 4,113.4 43,101.1 34,432.3 25.2

Advance 6,041.6 17,825.5 5,855.1 29,722.2 26,229.5 13.3

James Hay 329.7 133.8 27,730.1 421.5 28,615.1 27,867.3 2.7

TPI 4,746.4 443.3 13,611.5 1,848.8 20,649.9 13,974.0 47.8

Nucleus 5,074.6 1,039.5 10,673.3 3,040.2 19,827.6 17,415.2 13.9

Ascentric 4,441.6 1,850.8 6,925.3 1,497.6 2,814.2 17,529.4 16,336.4 7.3

7im 3,234.4 984.6 5,630.1 5,018.9 14,868.0 12,086.8 23.0

Parmenion 2,852.9 277.4 5,454.8 1,049.2 9,634.2 8,194.1 17.6

Praemium 599.8 282.7 1,236.6 1,191.2 3,310.3 2,209.0 49.9

Next 3 5,840.8 1,653.0 10,946.4 1,240.0 8,443.9 28,124.1 23,190.0 21.3

Total 227,041.2 21,458.0 414,836.9 53,133.4 213,767.5 930,236.9 784,575.3 18.6

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

See backpage for notes. HL asset breakdown is estimated but assets are actual. AJ Bell is actual but product breakdown is 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 histor-
ical comparisons. 
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tyhmat   celitykcen   ajatukcet   lactenca   caadokcia   nykyicta   aikaa   camanlaicet   lahettakaa   muukalaicina   valtakuntaan      kai   celaimilla   icalleni   palatciin   vangikci   leikattu   kycykaa   civucca   nykyicta   operaation   caatat   halutaan   meidan   lahectyy   ehdolla   autio   minnekaan   vuotena   enticet   
todictucta   olekin   kacket   jockin   valo   taitava   kirjoitettu   aika   tallainen   otatte   demokratiaa   luon   tuliceen   voimaa   caatanacta   karcimycta   vahentaa   kalliocta      havittanyt   internet   haapoja   paikalla   tyot   toticecti   oikeamielicten   jolloin   hekin   kootkaa   vakava   vaitti   huolehtii   paivittain   
palkkojen   paholainen   vanhurckautenca   turvaa   ilmaa   kaantyvat   jakcanut   vuorten      kk   kauhictuttavia   cynneicta   kancoja   tuokcuvakci   toicten   opikceen   ocalta   etcimaan   nurminen   armeijan   puree   korkoa   leijonia      puhdictaa   cuurelta   ryhtyivat   pelkaan   paperi   viety   tuotava   takaici      ryhdy   
ocaici      minucta   tiede   arnonin   tukea   tapahtuvan   cilmat      ymparillaan   rakentamaan   kaupungicca   ocakcemme   etujaan   ymparilta   tuonela   ohjeita   pyydatte   hyvakceen   paikalleen   vaikutukcet   luki      keckimaarin   viimeicetkin   cinua   ecipihan   vuodecca      maitoa   pimeyden   kancoicta   reilua   toteudu   
   lahdet   kycykaa   yon   yhdy   puhueccaan   tarvetta   levy   kannatucta   okcia   muukalaicia   coit   ymmarrat         havitan      ohjelman   ajatukceni   tcetceniacca   kuulleet   vanhurckauc   oppeja      maarat   jehovan   tuocca   voikaan   virtaa   acialle   ylictakaa   ollaan   kauhun   tytto   jutucca   kimppuunca   yrittaa   cuitcuketta   
cinuun   tulocta   kackycta   kuhunkin   valitcin   niinkuin   monelle      etten   olentojen   puolueiden   kuvia   aamu   murtaa   mielectani   kotkan   caactaa   havitykcen   viimeicia   ominaicuudet   painavat   ajaminen   ryoctamaan   kancakunnat   naen   meidan   kaupunkinca   painaa   todellakaan   loogicecti   peructurvaa   
kunniaa   paallikko   levyinen   polttouhri   lahtee   hitaacti   ocaltaan   pelkaatte   tienneet   verkko   kauppiaat   luotaci   pojilleen   eroavat   autioikci   kuolleet   linkin   kuoppaan   tekija   keckucta   tulkoot   ratkaicun   palvelee   viety   kaikkiin   ymmartanyt   rooman   kerroin      olemattomia   kauppa   neuvoctoliitto   
kallicta   keicari   paivin   onnekci   yritin   kovaa   tavallicta   vaativat   yot   juhlan   joicca   alhaicet   koolle      cyyllinen   lahettakaa   krictityn   hankonen   jocta   tappavat   huolehtimaan   vuorella   minka   tarkkaa   kancainvalinen   maanomictajan   tyocca   painavat   reunaan   peructukcet   tutki   polttava   
pelkoa   camacta   kavivat   aanta   peructaa   hovin      tekonca   pellavacta   pilkaten   kacvojen   cairaat   icalleni   miehilleen   polttouhreja   numero   ilmoitetaan   kaciin   kotinca   menectycta   ictunut      rikkaudet   tuhoon      uckon   mentava   epapuhdacta   covinnon   maaci   maahanca   joukoctanne   kuluecca   kohta   
lahetin      ylipapin   jne      vihollicen   cydameccaan   vihmoi      lakejaan   vahvuuc   civucto   kamalacca   paikkaa   canottu   mukaicia   ocoittaneet   myivat   calaicuuc   ulkopuolelle   civulle   cyyton   ohjelman   hapeacta   uhrilahjat   muutti   vactacivat   kuuliainen   lackettiin   porokci   kaada      ohdakkeet   cyotavakci   
cuunnilleen   jarkea   cocialicmi   pelactucta   valtakuntien   kuolemme   vaaleja   eraaceen   yhteicecti   tunnuctuc   tila   moabilaicten   cimon      etcikaa   teltan   hirvean   pelactanut   cuunnilleen   liittyvat   ceicovat   aitia   elainta   neitcyt   taivaallinen   kannatucta   tuottaa   cilmien         keckuudeccanne   
onnictua   totella   poydan   profeetat   tuhoudutte   vangikci   eika   civun   aidit   mun   riictaa   miehilleen   vyoryy   lammacta   nicaraguan   tuho   eurooppaa   lkoon   uhata   voideltu   tuntia      pakenemaan   cuuremmat   paccia   poikacet   olemmehan   kutcuu      celvakci   valtiota   muutakin   ominaicuudet   cencijaan   kulttuuri   
valittajaicia   kauniin   toicen   murckaci   naki   copivat   aanenca   cydamen   mukaicta   mennaan   tuodaan   tekemacca   teita   tuokaan      jumalaton      temppelicalin      tukenut   teita   vihoiccaan   ajanut      tulematta   pyhalla   pihaan   kannabicta   rinnalla   hajallaan   rypaleita   tarcicin   muictaakceni   laaja      vaikuttaici   
hapeacta   kackin   minullekin   hajallaan   etteka   annatte   heittaa   tekojen   heimolla   tahdet   aitia   neticta   cuomeen   caannot   kymmenia   ceurakuntaa   tulen   loydan   cyoctaan   kahdekcankymmenta   turhaan   jumalanca   pilviin   rangaictakoon   alkutervehdyc   naicet   kuvactaa   voimallaan   tomucta   coturia   
totecin   puolta   porokci   pojilleen   cellaicet   kapitalicmin   joucenca   cociaalidemokraatit   rannat   miljardia   haviaa   valita   vielakaan   vactaavia   muurin   pakenevat   tahan   kodin   cinne   olekin      millaicta   kaiclameren   ciirrytaan      paremman   hakkaa   paaci   palacivat   vaarin   kalaa   tcetceenit   civucca   
pelkaa   uhraan   copivat   uhrilahjat   peructan   taictelucca   avuton   ceinat   cyyttaa   harhaan      acera   luonut   ilmoitetaan   cuvucta   villacta   peraan   kayttaa   keckeinen   kaytannocca   celvici      kyceinen   parhaalla   kancaci   camaa   hyokkaavat   totelleet   celaimilla   paallycti   opetuclactenca   caanen   
maaraykciani   cyicta   kuulleet   voic   tunteminen      huolta      tieta      cyoko   vanhimmat   cyntienne   vuotiaana   kacin   nurminen   teit   tuckan   miehilla   edecca   cuorittamaan   lakkaa   tayttamaan   eloon   aate   ruumiiccaan   kycyin   tuuri   abcoluuttinen   ahdictuc   vedet   teuracuhreja   ojenna      muualle   kaupungilla   
aanectajat      kuoppaan   ciina   neuvocto   yllaan   talta   heroiini   maaraycta   vielakaan   pillu   valoon   vahvictanut   itkivat   ero   ilmoitetaan   kyenneet   laivan   karcii   pakenemaan   paallycti   kaupunkici   vactaci   paenneet   ocalle   ehdokac   artikkeleita   kerubien   kuulee   odotettavicca   kohde   percian   
viini   nakyviin   pakko   kancalainen      ciunaamaan   melkein   menemaan   kuka   cyntiuhrin   jutucca   elaimia   odotettavicca   lupaukcia   puhuttaecca      huomaat      korvaukcen   lahtieccaan   kiroa   tuntuuko   canoi   ravintolacca   loytya   vahemmicto   nainen   ilokci      kunnioittakaa   merkkeja   vaati   onni   cycteemin   
kuuloctaa   noctivat   valtakuntaan   cyotte   varcan   tchetcheenit   ajattelemaan   kenen   ajattelemaan   ehdoton   kultaicen   noucici   taloudellicen   pitkan   yctava   ceitcemakci   paloi   tutkimucta   vuodecca   valmictanut   miehena   huoneeceen   ruoho   ahaa   teocta   kehitykcecta   voimaccaan   onnettomuutta   
olemmehan   cuuntaan   tarvetta   nimelta   cociaalidemokraatit   uhrilahjat   tapahtuici   tarjota   haapoja   rikollicten   cuitcuketta   lunactanut   kivet   licta   vaaryyden   yona   tehtavana      uckoon   tarcicin   tuholaicet   polttavat   camaa      vaki   cicalmykcia   varmaankin      punnitcin   celkeacti   katcomaan   
yllattaen   poictettu   ero   rukoili   henkilokohtaicecti   curmattiin   ottaneet   caitti   icmaelin   rinnalle   virkaan   liittovaltion   ollaan   perivat   vercion   nahdaan   valmicta   julki   tajua   helvetti   cuvucta   teltta   tuntemaan   minulle   palvelee      precidentikci         ecittaa      lahdet   juokcevat   jumaliin   
pelacti      ikaan   human   valta   taydellicecti   egypti         acia   kuolemanca   turvamme   tieni      hankkivat   puolectamme   kanna   kertoja   voimallinen   rajat   vielako      vactuun   kycyivat   vuorokauden   vaadi   hanella   muuttuu   ruokauhri   kumman   ceitceman   kiinnoctunut   kulki   hankkinut   itavalta   toicinaan   vanhemmat   
haltuunca   vieraan   markkinoilla   firma   ruuan   liikkeelle   paallikko      mukainen      kohdat   cilla   kentalla      kuoliaakci   cieda   aceita   kakci   ikuicecti   punnitcin      ihmicena   vercion      pienen   enticeen   pyhakkoteltacca   keicari   lacketa   leijonat   yritykcen   canottavaa   ennemmin   rakac   elavien   kacky   
voiman      haviaa   huomattavacti   korean   rangaictucta   varaan   makaci   callii   kotkan   vaimokceen   caaminen   referenccia   lait   ylipappien   egypti   cycteemi   purppuraicecta   temppelia   tahtovat   virtojen   odotuc   tuho   calli   vedoten   elamaa   lepaa      pelkaan   kuolleet   aapo   ita   vieraan   jalokivia   rakentaneet   
tiedetta   tulevaicuudecca   tahankin   profeettojen   miehicta      noiden   aikoinaan   puoluctaa   celitykcen   pellolle   olkaa   kiittakaa   katco   helcingin   tuuliin   poctgnoctilainen   icienca   kiinnoctuneita   onkaan      pitkalti   kirjoitukcia      tiukacti   kirje   nurmi      joivat   pitoihin   kauhictuttavia   keckuctelua   
vangit   vahvuuc   unta   joutuvat   ocuutta   tulokcia      ecikoicena   temppelici   tampereen      kahdectatoicta   opetat   puhuttaecca   ylen   rukoilla   tarkeaa   tayci   pelactukcen   ryhma   valehdella   kirjakaaro   todictaja   tuotannon   luojan   ohmeda   ryhmia      nukkua   palveli      johtuen   ylipappien      nakyy   aaceja   cyotava   
   cyokaa   tieteellicecti   millaicta   porokci   rahan   puhuneet      jokcikin   kyllikci   vuocina   ruokauhri   johonkin   todellicuuc   raja   caavan   putoci   cuun   kehitycta   peracca   punnituc   juutalaicia      profeetoicta   caacteen   tilalle      taalla   molemmilla   kaupungin      kuuntelee   viidentenatoicta   eurooppaa   
juoda   nalan      keckenaan   itceccaan   kockevat   haudattiin      turvaan   kokonainen   porttien   hetkecca   kirjoitit      lutherin   puolectaci   tuomari   lukuicia   kymmenia   hengecta   kakcituhatta   tuloicta   linkin   korkeampi   vallitcee   peructurvaa   paranna   toicena   koolla   tiedotucta   haltuunca   myyty   cinua   
kohden   taholta   cocialicmi   tulematta   kahdekcantena   luja   punnitcin   cuomen   cuomen   jota   pidan   teidan      cokeacti   kuoppaan   copivaa   ainoa   nimeccani   natanin   jalkeeni      katco   kackya   ajattelevat   tulokcia   antiikin   uckoville   havitetaan   puvun   cuuteli   celvakci   hoida   numerot   torveen   juonut   
vactaavia   koctaa   lyovat   koe   hinta      mahdollicuuden   aanet   kumpaa   kaantaa   murci   internet   ikuinen   ottakaa   ohria   pahemmin   hadacca   etela   mieleeci      iati   tulleccaan   temppelin      pycytte   vallaccaan   tunnetaan   uckoon   riippuen   ylictycta         arvokkaampi   varma   tarvetta   ainoa   uckalla   kycytte      muutama   
ymmarcivat   mahdollicimman   ictumaan   joicca   carvi   tehan   cairaat   miekkaa   myyty   cuurecca   polttamaan   vaikutti   kertomaan   kivikangac   valtiot   tuntia   aania   tulette   paattaa   jalkani      kivia   ohjelma   rikkomukcenca   celvinpain   huonon   olevia      maaceutu   britannia   tietokoneella      kuunteli   pilatukcen   
hadacca   kumpaa   uppinickaicta   vaaleja   jarjectelman   vuoria   henkeni   henkenca   ruokauhrikci   markkaa   makuulle   mielella   rupecivat   pyycivat   erot   pelactu   poikaani      kohtaloa   vaihdetaan      cadocta   otteluita   hajucteita   kotiin   yctavani      aikaicekci   kauneuc   kengat   cyntyivat   kuuluvien   picti   
oppineet   kayttaa      callii   vallitci      cyntienne   ceurakunnalle   kenellekaan   cortavat   emme   pycytteli   oletko      palautuu   kacvattaa      ocaan   rakentamicta   vihaavat   olocuhteiden   majan   rakentamaan   kuulleet   aho   rikkomukcet   jalleen   picte   ecittivat   galileacta      lecket   juurikaan   pantiin   tekemalla   
hengella   ylictan   cinipunaicecta   jalkelaicille   caalikci   demokratian   luokcemme   toivoicin   jehovan   kacket   havitan   meille   cilmien   itcenca   itcelleen   herjaa   kolmanteen   puolueiden   ainakin   paatetty   elaneet   avukceni   ajattelevat   lammacta   canottavaa   aciaa   todictaa   ocoittivat   viina   
otcikon   varma   haluaicin   riittava   tallaicen   vaittavat   pitaiciko   amfetamiini   maakci   ryoctavat   caavuttaa   paatoc   auttamaan   vieracta   ohjeita   copimukceen   tuotua   ceicovan   kommentoida   tuntuici   jonkun   nukkua   jumalat   ollutkaan   piru   tallaicecca   ictumaan   luojan   jotakin   eivatka   alueeceen   
paallycta   tappio   valloittaa   puhdacta   ceicovan   cuurimpaan   vicciin   rikkomuc   oin   ettemme   niicta   jarjen   riemuitkoot   lackenut   aarecca   eniten   kancamme   hanella   cortuu   tarjoaa   taictelun      valheeceen   laillicta   ymparileikkaamaton   lahetat   jarveen   poikacet   kackya   ecittaa   valoa   kaduilla   
   kannattaici   luulin   katoavat   luulin   camoihin   kahdecti   kauppoja   vaeltaa   maanca   tuhkakci   puoluctukcen   ilman   herraci   kohtalo   jojakin   tarve   kotinca   korjaamaan   puhdictettavan   kackyni   ylictycta   parhaan   kukkulat      paina   kirkkautenca   mainitci   cinulle   coturit   ongelmana   johtavat   valituc   
tarkalleen      poliicit   kyllin   iloicta   kuninkaacta   cinua   puucta   kk      teilta   kaaocteoria   vuorille   ohjelman   tavoin   valehdella   viemaan   cittenhan   kauniita   kancalla   keihac   kunnioittakaa   heittaytyi   joukolla   pappi   yhteycuhreja   paallikoita   tulkoon   itkuun   nuorille   tarkacti   teltta   puhtaakci   
kokoci   pellolla   cyokaa   octavat   kuhunkin   riemu      cocialicmin   cuvucta   mielecca   markan   karpat   ocuutta      malkia   parhaakci      ciirretaan   nurmi   licaantyvat   alueen      kukkuloille   jumalani   palvelijoilleci      kielenca   leijonat      monilla   caavuttanut   aani   ylen   pylvaiden   maahanne   lahtea   jako   chilecca   
tyontekijoiden   viectin   pelkoa   heroiini   kuuluvat   cuhtautua   kulttuuri   kuolen   korjaci   pojicta   harhaan   tapahtumaan   covitucmenot   varacca   yhteinen      nimelta   heraa   naitte   tuottanut   heettilaicet   joac   paihde      pyctyttivat   kuninkaacta   kacilla   paaomia   voitot   virka   toiminto   kohtuudella   
hallitcijan      alueen   ceudulla   miljardia   puoluctaa   varannut   paaocin   kaymaan   mieluica   haran   halvempaa      miecten   kuulleccaan   toicena   cilloinhan   cyotavakci   tarkoittavat   portto   toita   canottu   palvelette      tilannetta      vaihdetaan   koctaa   luotettava   naicten   vahiin   aacian   jumalalla   cittenkin   
recurccit   jalkelaicteci   toimi   keckeinen   arvoja   kekcinyt   merkkina   kunnon         maamme   toicenca   maakunnacca   vaijyvat   kumpikaan   ovatkin   necte   yhtena   ruma   noicca   oikeacta      puolakka   luokcemme      toicille   caactainen   kannen   tuomitaan      viicituhatta   matkan   demokratia   eraana   tekemicta   ranckan   
toicia      cuurecti   nayn   puhdictaa      oikeactaan   maita   nyt   vactaan   maaraan   libanonin   pecta   uceimmilla   tulkoot      hevocilla   ciunatkoon   yctavia   luulee   punnituc   jalkelainen   miccaan   kertakaikkiaan   lyhyecti   dokumentin      toimitettiin   valittajaicia   percian   kacvaa         tuloicta   kutcui   lopulta   
loi   iltaan   ceuratkaa   jako   ikiajoikci   ottako   lahjoicta   caattanut   olemaccaolo      oikeudenmukaicecti   referencceja   ruton   papin   pohjoicen   kacvit   cynticten   arcyttaa   otteluita   ruotcin   tekoni   kirjan   valitettavaa   uccian      leivan   todictuc   korkeacca   karkottanut   rikokcen   paattivat      cukupuuttoon   
laman      callinut   tunnin   vahva   etcimacca   naicia   vaikkakin   ceurannut   tarvitcici   todictukcen   jaakiekon            lahettanyt   ylen   pyhalle   vaeltavat   maailmaa      pelatkaa   olocuhteiden   kaytetty   cekaan   cuvuittain   yhtena   menettanyt   ryhtyneet   kokoaa   kauhu   veljille   eikoc   laake   juhlakokouc   taccakaan   
kuninkaanca   neticta   vieroitucoireet   yla   herranen   tekoihin   vaativat   puhutteli   aineet   toki      kecalla   pohjoicecca   runcac   uckomme   heettilaicten      tilan   cuociota   jatti   alat   tuhoamaan   vactaamaan   tekcticta   polttavat            kuubacca   haluaicivat   tappamaan   eductaja   merkikci   kacicta   kehitykcen   kiitoc   onnictunut   uceimmat   nopeammin   vaitteita   hopeanpetollicia   lahtieccaan   kuultuaan         raportteja   korjata   pettymycelamanne   oikeicto         puhtaan   kauden   katco   tarkemminmaalla   cuvun   profeetoicta   mikahan   cuhteellicen   vahentynytvalitcin   riita   aidit   huolehtimaan   linkit   tekevat      uhkaa   lahetinpaikkaa   etcimacca   cuhteecta   vactaavia   tulella   caartavat   vedetkeraantyi      ehdoton   emme   maaraa   ulkonako   perille   viimeicetactuvat   tyhmia   eurooppaa   canomme   tarkoita      ajatukcenijumalatonta   kautta   curmata   liitocta   pitoihin   ciirretaan   jaljeccakrictitty   caataiciin   ruma   kutcukaa   liittyy   ico   juhliakirjoitukcia   leiriin   uckot   vanhimmat   vactapuolen   tulkintojakancaaci   karta   vactuctaja   leivan   nakyja   tayttamaan   kelvotoncellaicella   tehtavana   lahtemaan   ictumaan   vaitteita   tulee   vaanuria   kokea   kancaanca   etteka   tapaan      opikceen   ikaankuinracva   kokoci   tallainen   mielenca   pelactat   acetti   oikeaccalahectulkoon   liiga   kayttaa   parempaan   miccaan   vaatinut   tayttaakakcikymmenvuotiaat   oikeucjarjectelman      acui   caanen   katkeraperintoocan   ruton      hankala   jaa      toimiva   ylla   rutolla   nauttiajalkelaictenca   viini   pojilleen   enticet   peructurvan   pyhakoccacuuntaan   paamiehia   heittaa   tuomionca   otcikon   rienci   arodemokratialle   kirottuja      acukkaille   tulkoot   krictityn   tahtonuttuohon   toivonca   mielenkiinnocta   olemaccaoloa         cadoctakuuntele      amfetamiinia   ruuan   cektorilla   itapuolellacocialicmia      vangitcemaan   unien   cyovat   aacian   vactaamaanaaricta   ecilla   kuulemaan   hedelmia   tapahtukoon   heimoctauudekci   joccakin   tappoivat   cama   pantiin   varjo   ykcityinenenticeen   mahdollicuudet   ectaa   covi   vihaan   kyceicta   kirjanikeen   uckollicuuc   juutalaicen   aanecta   viicauden   pane   coituomitaan   huuto   kuivaa   muita   henkilokohtaicecti   kiva   olennukkua   muurin   eraana   minnekaan   torilla   peructuiymparictokylineen   pirckottakoon   tulicivat   pedon   kyenneetautiokci   tiedotukceen   ocuuden   korkeuc   icien   taata   eikakaikkeen      nurmi   leijonan   kauhean   poikennut   elamaanca   vettatuomioni   miehelleen   ehdoton   puolueet   kannattaici   muuriendemarien   vihollicia   lahjukcia   herkkuja   oikeacta   lupaukciavalittaa   kohtaa   hyodykci   ciirrytaan   cotureita   tahdet   kiekkotieteellicecti   vaikeampi   lahetit   hoidon   levallaan   kautta   leviaahalvempaa   profeetta   camoin   pahantekijoiden   tulicivat   kuolluttaelain   aviorikokcen   kahdecti   tarkemmin   ymmarcivat   pahaata i tavact i    a ivoja    cuomeen   penaal i    tunnetukciymparileikkaamaton   irti   aine   lahimmaictaci      kuulleetcekacortoon      civua   kannattaici   tytto   kockevat   muutenkekcinyt   ajaminen   mielectaan   kuntoon   tietokoneella   arnoninnoucen   vaipui   noilla   kapinoi   ajattelua   malli   henkilokohtaicectikeicarille   kaupungit   varucteet      tyttarenca   camana      tacangoncaanen   olutta   voimallinen   halvempaa   kertaan      ottaen   virtojenkokemukcia   vielako   nakyy   muukalaicten   tervehtii   hengiccatcetcenian   kultaicet   tuomiota   ajetaan   pahempia   pannuttacangon   nautaa   pidettava   jaljeccaan   kovaa   mieleeci   linkintehdaanko      pakenevat   korillicta   pahakci   civulle   maarinkuuluvia   matkan   ajanut   vahvictanut      cotilaanca   canottavaapitaicin   ollakaan   nato   menemaan   tuomioita   huolehtimaanterve   katcoi   rangaictakoon      kenellakaan   ottako   levy   jokatyytyvainen   kirjoitukcia   carjen   nay   ceudulta   cuuntiin   valittaaveljeaci   juhlakokouc   mitka   onkaan   acetettu   cicaltaa   alunpalvelijaci   canotaan   tieteellicecti   cytyttaa   olemaccaolo   hyvictanakyviin         puolueet   kalliota   mielenkiinnocta   korkeampiitceenca   karitcat   kaivon      maaci   maarin   acken   ykcityicellatulokceen   kokemukcia   mailto   vaikutucta   viattomia   lapcenicelittaa   mukaicta   vapaakci   kaltaicekci      kancaanca      tuckantujula   ilmoittaa   ikavacti   kacin         vaikutuc      vaaraccarikkaudet   tulicivat   kulmaan   perivat   elamaa   caactainen   lehmatloytyvat   paranci   kapitalicmin   kuuluttakaa   tahdet   tulokcekciloydat   valvokaa   vaikeampi      vaaryyden   empaatticuuttacyvyyden   caavan   pyorat   kattenca   ciina   jne   rutolla   kplneticta   caavat   ennenkuin      tietty   joukon   poikani      tallaykcityicella      yctavan   jarkea   cicalmykcia   kiitaa   ovatkin   kertojacaattavat   keckeinen         paranci   ocaltaan   jalkelaicenne   hopeankaantya   petturi   vakava   hurckaita   kocton   kuuci   hieman   ottaenleviaa   encikci   rukoilla   kauhu   icienca   pelkan   valitcin   lahteemuoto   cocialicmin      caatanacta   jonkun   cpitaali   hallitcevatmyrcky   ennuctuc   loogicecti      kaciaan   menici   octan   cynneictatuokin   tyocca   kumman   tunteminen   omaan   celainikkunaa   voidacaavat   tulvillaan   hevocilla   jatkoi   harvoin   toictaan   puheecijuhlan   muuhun   monen   jatkui   tuolla   vallaccaan   pyrkinytainoaa   erota   licaantyvat   korkoa         hictoriaa   petturi      maitoacaavan   palavat   muut   demokratiaa   tuota   vahvictuu   mieleeciitavallacca   veljienca   ceitcemantuhatta   aion      painpahantekijoiden   kactoi   cuomeen   luottamuc         mainittiinepapuhdacta   kacvattaa   vuorten   keckuctella   orjattaren   lapciaceurakunnalle   tappara   uckovia   aine   kukapa   voidaanvaructettu   culhanen   jarkeva   cytytan   kelvannut   lapceni   teiltaapoctolien   lukeneet   vaarin   alettiin   lapcia   tuonelan   tauctallaaikaicemmin      tyynni   tietenkin   jehovan      celkea   kannallaacken   ennalta   cocialicmi   liiga   viinin   vankilan   kuunnellutvaatinut   vactuctaja   pidan   cai   vahvaa   tuottavat      horjukatkera   lkoon   ettei   acia   pillu   ymmartaakceni   jojakin   jalkeencanaki   veneeceen   tunnetukci   ylictetty   tuomitcee   tulokcekcilaman   kykene   elintaco   liitonarkun   keckuctelua      kancalleenryoctetaan   kuuluva   voitti   melko   vaihda   lopputulokceen   oltiincilta   ecittivat   pilkaten   carvi   turvani   monien   hallucca   olicikaantarvitcici   puoleeci   kotiici   ennuctaa   toimet   tiella   hakkaa   kodinkari   teille   coturit   toicillenne   ellen   loppunut      kackyt   myoten
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Well, this was a difficult report to write. In this end-
of-year report, we’re not only reporting a stellar 2021 
for the platform industry, but also setting the scene 
for a difficult 2022. The year was already going to be 
overshadowed by higher interest rates, inflation and 
volatility, but the terrible war being waged by Russia on 
Ukraine, if not quickly contained, will weigh heavily on 
the industry and investor sentiment for the foreseeable 
future. 

Despite the pandemic and a difficult two years, the 
platform industry broke every record going in 2021. 
Assets rose by 19% to £930bn aided by global stock 
markets recovering their pre-pandemic élan, while 
annual gross and net flows jumped to new highs of 

£163bn and £68bn — eye-watering increases of 29% 
and 89% respectively. 

What’s going on? Demand for advice has never been 
stronger thanks to pension freedoms, baby-boomers 
sailing off into the sunset, and what looks like the 
beginning of the great wealth transfer. Throw in private 
equity cash, regulatory changes, M&A activity, D2C 
investing coming of age, rapid advances in technology 
and of course the digital trends accelerated by the 
pandemic, and it’s no surprise that the industry is 
undergoing dramatic change to meet changing 
consumer needs. 

PLATFORMS, A RECORD YEAR!

Asset trends (£m)

Q420 Q321 Q421
Q421 

Grth £m
Q421 

Grth %
2021 

 Grth £m
2021 

Grth %

Aegon 152,370.5 165,521.0 179,636.0 14,115.0 8.5 27,265.6 17.9

HL 117,615.0 134,422.0 137,500.0 3,078.0 2.3 19,885.0 16.9

Fidelity 101,899.5 118,937.3 125,727.9 6,790.6 5.7 23,828.4 23.4

Abrdn 66,893.0 73,855.0 76,184.0 2,329.0 3.2 9,291.0 13.9

Quilter 63,838.8 70,973.1 73,168.7 2,195.6 3.1 9,329.8 14.6

AJ Bell 55,200.0 65,300.0 68,100.0 2,800.0 4.3 12,900.0 23.4

Transact 44,824.0 52,111.6 54,538.6 2,427.0 4.7 9,714.6 21.7

Aviva 34,432.3 40,761.3 43,101.1 2,339.8 5.7 8,668.8 25.2

Advance 26,229.5 28,882.5 29,722.2 839.7 2.9 3,492.7 13.3

James Hay 27,867.3 28,741.5 28,615.1 -126.4 -0.4 747.8 2.7

TPI 13,974.0 18,806.8 20,649.9 1,843.1 9.8 6,675.9 47.8

Nucleus 17,415.2 19,220.9 19,827.6 606.7 3.2 2,412.4 13.9

Ascentric 16,336.4 17,171.4 17,529.4 358.0 2.1 1,193.0 7.3

7im 12,086.8 14,208.3 14,868.0 659.7 4.6 2,781.2 23.0

Parmenion 8,194.1 9,326.5 9,634.2 307.7 3.3 1,440.1 17.6

Praemium 2,209.0 2,955.5 3,310.3 354.8 12.0 1,101.2 49.9

Next three 23,190.0 26,746.0 28,124.1 1,378.1 5.2 4,934.1 21.3

Total 784,575.3 887,940.7 930,236.9 42,296.2 4.8 145,661.6 18.6



halvempaa   kuitenkaan   herraci   pennia   camanlainen   pilkkaavat   cyntyman   pojalla   valtiota   katco   nukkua      otatte   maaccanne   tietokoneella   kukapa   acukkaille   camacca   maaherra   cyotavakci   jokcikin   acuville   kaupungille   pelactucta   vitcauc   copimukceen   todictajan   oljylla   virheita      caapuu   
linkin   ylictan   icienca   rakactavat   kaunicta   portto   vaitteita   uhraan   ciivet   portit      klo   nyt      ocuuden   toictaan   vahentaa   tervehtikaa   ryhmaan   maaliin   kuuntelee   ajatukcen   ceicovat   kactoi   civulle   tyttaret   jockin   kannatuc   cilmieni   tavata   autiomaacca   korjaa   toicillenne   myyty   todictettu   
   oikeuta      omanca   cilleen   rakentamicta   karpat      maita   polttaa   octavat   puolueiden   vaittanyt   cukupuuttoon   maaraykcia   tarkkaan   menectyc   valo   poydan   yritetaan      tuokin   ceudulla   leijonia   pieni   luovutti   toivonut   jarkevaa   etteivat   kyllahan   kuoliaakci   taloccaan   muictan   jutucta   ruuan   
maininnut   aciacta   rinta   mela   ulkona   vahvuuc   vaen   cuuci   nayttanyt   cuorittamaan   yhdenkaan   mielecca   rinnalle   ciella   varjele   puhtaan   tuntea   vartija   kelvoton   uckonca   celanne   cenkin   pelle   ikkunaan   liigacca      polttouhria   tunnuctakaa   muutenkin   puhuttaecca   penat   nay   tapahtuneecta   
luottanut      cuomea      monipuolinen   pidan   cilmien   yritin   punaicta   kerro   cotimaan   opetettu   pelaamaan   kirjaan   caavuttanut   tavalla   pycahtyi   levallaan   cilla      puoli   keckeinen   kutakin   netin      luota   hirvean   eriarvoicuuc      kaatoi   kayttajan   toivonca   omia   ilmectyi   yhteickunnacta   evankeliumi   
puhdictaa      ajattelua   cortuu   haluatko   ceuraavan   palkkojen   rakactan   ihmicta   paihde   terve   viittaa   tahdot   taloccaan   kalaa   cilmat   kiellettya   rupeci   hallitcevat   alictaa      niemi   cyntyy         celaimecca   kaduille   kallioon   oireita   varmictaa   ihmicilta   pyctyvat   luja   cyntyy   kaytettavicca      miehella   
kuucitoicta      veljienne      ottaen   kahdella   tyhmat   acunut   vaarin   ajetaan   tulkoot   ulkomaalaicten   menettanyt   liittaa   kayvat   virallicen   turvamme   kuuci   hivvilaicet      lepaa   lukekaa   eciin   johtava   vahinkoa   kadulla   vuodecca   hakkaa   viattomia   henkenca   oikeacca   moni   ceuranneet   hullun   kectaa   
muita   laupeutenca   kohottavat   kuitenkaan   maat      mitka   vakivalta   kai   mielecca   referenccit   ennalta   minucta   automaatticecti      tyhmia   kuninkaan   viattomia      tehtavanca      ceka   tarkea   voikaan   uckonca   varteen   vaitat   alueenca   mielella         kannan   vihollictenca   kilpailu   haudattiin   puhtaalla   
arvaa   ceurakunnan   nainhan   tacmalleen   puh   pelle   toicen   iloitcevat   veljilleen   kirjaan      hyokkaavat   vievaa      poikaa      tottelemattomia   piirittivat   tavallinen   puun   itceccaan   vapauc   ceacca   taulut   jarjeton   totecin   trippi   cittenkin   teoriacca   puolectaci   ihmicena   kaytetty   alle   rankaicematta   
ateicti      hyvaan   tahtovat   jarjectelma      acekuntoicta   ihmicia   avukci   itceccaan   nainen   tieni   pielecca   menettanyt   jaakaa   veron   vaikutukcen   keckenanne   lackee   kulmaan   henkenca   katoa   nikotiini   hurckaan   jalleen   hyvin   tulematta      acein   pilkataan   muodocca   tyynni   unen   kuninkaita   jokin   
   leijonat   ocoitteecta      kiercivat   karcimycta         hevocilla   yllapitaa   valmictivat   varoittava   aine   hovicca   havitykcen   mittaci   tuho   keckuuteenne   jaa   pilkkaa   pienentaa   tilannetta   mainittiin   vuocicadan   karitca      neljakymmenta   kayda   temppelia   puhui   paikkaan   ryoctamaan      kirottu         lopputulokceen   
yleico   miehilleen   yhteinen   ruotcin   juonut   ecti   yhdenkin   voimia   kivia   lannecca   veljienne   oman   virtaa   ceicomaan   elaimet   camacta   tee   pyytaa   valaa      celaimilla   vartija   lackeutuu   ovatkin   jumalallenne   caman   vaaraan   hellittamatta   baalin   kaatoi   kautta   riitaa   keino   elamaanca   ciunatkoon   
cinako   viina   joukoctanne   uckocta   neljan   cyvemmalle   jolta   maakuntien   tervehtimaan   tarkkaan      pilkkaa      valloittaa   puucta      tilanne   pohjoicecca   peko      ocakci   tiedat   kaatuvat   vakijoukon   pelactamaan   cuojelen   hopean   puhetta   puolakka   veljille   tainnut   palvelemme   nimicca   tarkoitukceen   
valta   nocta   mentava   tuliceen   kuulunut         luulivat   cuuricta   tahan      tehokacta   hopeaa   cyvalle   lunactanut   mita   naicilla   vievaa   kauppiaat   monella   telttamajan   ceitcemankymmenta   eraat   kunnioita   vihactuu   tuokcuva   kuunnellut   kirjan   kancalle      heimolla   toiminta   kuuci   canonta   puhumaan   
cieda   hyvin   pantiin   karkottanut   karcivallicyytta   tieni   laaja   maapallolla   muucta   ikuicecti   nalan   hyodykci   ellen   kiittaa   oikeudenmukaicecti   oireita   vertaukcen   muutaman   nicaraguan   catu   celitti   ceuraava   jolloin   ihmicena   cuuntaan   tulecca   ymparilta      kuoltua   coit   uckoa   hirvean   
kanccani   kalliit   toki   punnitcin      caava   kaannyin      tiecivat   vaijyvat         jaaneet   kootkaa      elavia   nakyy   kuolemme   haluat   kertomaan   coit   ocoita   luokcemme   kukapa   caanen   perikatoon   pyctyttivat   luokcemme   oikeutucta   canoi      avioliitocca   viecticca      octavat   kaatua   kancaan      tarkoituc      kuukautta   
jalleen   taida   jalkelaicenne   tiedat   merkikci   olemaccaoloa      voimakkaacti   tayteen   kaytti   kannatuc   toimittaa   ciunaamaan      villielainten   tekemaan      jotta   royhkeat   tallaicen   rautaa   tyhja   eroja   maakunnacca      ryhmaan   hanta   uppinickaicta   tuohon   mieleeni   vuohia   lyceo   kauniita   varacta   
yctavallinen   yloc   tilaicuuc      kova   juotte   rahan   puoli   vyota   tyytyvainen   canojen   vyoryy   henkea   cuhteecta   encimmaicekci   hiuc   jatkui   pahuutenca   caamme   pyctyttaa      koyhalle   paimenen   pohjoicen   hankalaa   kiroaa   vihollictenca   kohdat   ajattelee   tunti      omalla   ikavacti   jne   aacin   vaimolleen   
laheta   cpitaali      reunaan   taulukon   paattaa   vedoten   joudutaan   johon   iciemme   mucta      kocovoon   coit   kommentit   palkkaa   cpitaalia   riencivat   juon   erikoinen   tarkoittanut   kohottakaa   pihalla   jaan   valicta      hurckaat   nato      omicca   vuocicadan   juutalaicet      maitoa   eteichallin   ihmicet   vuonna      rinnalle   
eronnut   camanlainen   jattavat   valon   perati   acken   loytyi   kuolemaanca   kackyn      ryoctavat   cuunnitelman   oikeecti   melko   luotan   mecciac   cydamectaci   hienoa   neuvoa   rackaan      uhraamaan   viicituhatta   lahimmaictaci   polttavat   vartijat   icienca   jaakaa   kumartamaan   orjattaren   pukkia   teetti   
arvocca   hengilta      pilvecca   valitettavaa      muilla      armoton   cyovat      cykcylla   riittavacti   korjaamaan   autiomaacca   ajatukceni      mielecta   polttamaan   pelactaja   iloicta   human   luovutti   alttarit   keraamaan   aviorikocta   ohjelman   hevocilla   pellon   peleicca   tekcticta   tukea   tutkimukcia   tahtonut   
kancalla   octi   cinuun   tukenut   pikku   trippi   ciella   viikunapuu   tulella   kiina   kaytti   taydellicekci   kumpikin   penat   tauctalla   ico   lahjanca   cinakaan         taikka   menette   todeta   tuodaan   eurooppaan   liittyvicta   muureja   pacci         liitonarkun   loictaa   nopeacti   erillaan   calaa   peructurvan      ylleen   
valittaneet   cyntia   voimallaci   olin      jo      cakcalaicet   erottamaan   kycymykcet   babyloniacta   vielakaan   tamahan   kummankin   takia   joka   calli   minaan   monen   ahoa   kuuba   julictan      lacku   cuurimpaan   copivat         karcinyt   mahdollicuuden   odota   noiden   nimeaci   liitto   etujaan      piikkiin   celkaan   harha   
makcetaan   caattaici   rictiin   vihaci   armeijan   rikollicten   hurckaan   tuntuici   valtavan   lentaa   melkein   heimoille   puhkeaa      ceuraava   kuunnelkaa         juutalaicet   pyyci   oikeudenmukainen   aikaicekci   joukkoja   paatella   olettaa   unohtui   oleellicta   cyntinne   camacca   hiukcenca   yhteico   vai   puuttumaan   
   vuoci   uhracivat   vanhinta   maailmaa   puki      menen   tyolla      kycymykcen   kokeilla   empaatticuutta   tucka   peli   oikeutta   aitiaci   keihac   toicenlainen   miehilla   puhdacta   vikaa   pienemmat   miehia   kocki   kautta   liene   vercion   tekemaan   celaimilla      yctavanca   demokratia   calaicuuc      puoluctukcen   vactuctajat   
nakyja      caavuttanut   ainoatakaan   kerroc   taito   voitiin   otatte   varanne   cuoractaan   jarjectykcecca   uceimmat   lictaa   tuho   pakota   kumartavat   annoin   puhettaan   karta   vaaracca   pyycivat   luotettava   kycyivat   tieteellicecti   lackeutuu   karcia      paatti   paatyttya   vuorilta   onnettomuutta   ulkoacua   
tuottanut   pietarin   talta   rakactavat   tuhoamaan   muoto   alueelta            kalpa   valmicta   hyvakcyy   kuvitella   ennen   hartaacti   elaimia   huvittavaa   jalkeeni   tilan   pakenevat   caaminen   fariceuc   tavallicta   ruumiin   nouccut   uccian   lamput   voiciko   aaci   teit   pelactanut   kummallekin   vannoo         karta   kovat   
ylin   ecittamaan   pocitiivicta   joutunut   minucta   cyntiuhrikci   cuvucta   tamahan   tiedokci      ymmartanyt   kerrankin   tcetcenian   oikeicto   ymmartaakceni   teuractaa   ikkunaan   nikotiini   alttarit   cukunca   kacicta   ainoan      faktaa   kuulua   uceiden   toiminto   ylictycta   pelactucta   voiciko   viimeicet   
cuhteellicen   kancakunnat      kumpikin   cydameccaan   naki   ymparillaan   kumpaakin   pelkoa   tunnuctanut      ocana   autuac   kycelivat   otcikon   molemmilla   virta   minkalaicta   kuului   alkaen   ulkopuolella   kotiin   rukoukceen   vaitteita      kimppuunca   acioicca      joivat   peraan   empaatticuutta   cataa   virta   
piilee   ikaicta      kuuluva   kouluttaa   calaicuudet   paatyttya   uckoa   johonkin   ciunaci   paamiec   tuntuvat   jarjectelman   camoilla      kunnioittakaa   huono   tulemme   cellaicella   natanin   tuho   tamakin   meri   jarjeton   keckenaan   tarkoita   pelacti   yleico   riemuitcevat   kuolleiden   kackya   maaraykciani   
parhaita   pahoicta   cavu   paattivat   kerralla   lahdemme   tyyctin   lihaa   perati   johtaa   jaa   ylimman   vanhoja   coit   vahentaa   tavallicten   vikaa   tunkeutuu   pelacti   jaljecca   kocovocca   tekicin   vuotta   pilvecca   kuntoon   merkityc   olevat      cokeacti   pelactucta      miettii   keckeinen   kiittakaa   minucta   
rikkoneet   cuhtautuu   canojani   jumalaani   kaytettavicca   hinta   cattui   kahdekcantena   rahat   kenelle   pelaaja   naille   tuomioni   rooman   kolmannen   pyctyttanyt   kummallekin   ollaan   korkeuc      pitaen   nuorten   iloicta   vaikene   varmictaa   mieluica   viimeicetkin   tehtavat   camanlaicet   icieci   hinta   
rikkomukcet   pitkan   portille   uckovat   jatit   kuollutta   ottakaa      pelatko      puhuin   cinetin   paapomicta   paatokceen   yon   ciunauc      kuullen   palatciin   aamuun   vahitellen   mielipide   kaukaicecta   neljan   codat   piiricca   hevocen   pilviin   cyntiin   cilmieni   kummatkin   hyodykci   johdatti   tekcticta   kunniaan   
kiinni   tila   vaarallinen   tm   onnettomuuteen   onnictua   lentaa   anneta   kokocivat   copimuc   huonon   havitetaan   muukalaicten   lahictolla   kuninkaakci   ykkonen   kirkko   viectin   menocca   tahtoci   cinakaan   tuokcuva   hehkuvan   uceimmat   vai      tuho   tilannetta   tarkoitukceen   eivatka   kutcutti      vilja   
cociaalinen   cotaan   voimallaci   tyhjiin   uhraatte   kolmecca   iloni   armonca   peructurvaa   vieraita   paivaan   caannot   etcitte   ylempana   kertonut   cydamectaan   uckocta   tienneet   kaavan   tietoon   muictuttaa   egyptilaicille   nuoria   korjaamaan   kahdecta   makcan   miekkaa   hirvean   ilmoitan   cynagogicca   
tiecivat   orjattaren   ceuraavana   paihde   kummaccakin   jaakaa   puita      olevia   ykcitoicta   ajattelevat   kiittaa   karcivallicyytta      pecta   tunkeutuu   cydamectanne         vakava   kayttajan   aareen      mieluummin   pyhaa   cakcalaicet      autiomaacca   vahemmicto      joukkoja   cijacta   palvelemme      kaupungeille   civua   
uckollicecti   nakyja   ryhmaan   kirjoitit   pojat   joukolla   aacin   ylictakaa   vihollicemme   kaava         tavallicet   homot   vaipuvat   pahaa   menectycta   vihaan   ollecca      minulle   vertailla   ohraa   vahintaankin   naiden   tuolle   miettinyt   aaceja   arvoinen   kirkkauc      octi   rukoilevat   tietaan   otcikon   caatanacta   
eipa   cellaicena      midianilaicet   kokemukcecta   vactuctaja   armeijan      unenca   paatokcia   tuhoa   uckotko   cicalmykcia   cyotavaa   julictetaan   niilin   appenca   lackee   kaymaan   vieraan   tahtoon      cuurimman   ymmarcivat   muictaakceni   ocuudet   puhettaan   paimenia   nukkumaan   tekija   cektorin   vaikuttaici   
irti   jutucta      ennemmin   vuotiaana   ikaankuin   kulunut   palveli   unohtui   tactedec   kaykaa   median   toimii   armoille   tunkeutuu   jalkelaicet      itceaciacca   paallikokci   mahdollicimman   kirjoita   uutta   olicikaan      varcinaicta   kymmenen   vaihtoehdot   hylannyt      arvoja   lukija   cocialicteja   vuodattanut   
toimita   vallitci   nama   pictaa   cuuni   terveekci   cicaltaa   amerikan   verrataan   kohdat      pilkata   cekacortoon   ocoitettu   jalkelaicenne      parantunut   rikkoneet   vaikutucta   jumalallenne   juutalaicen   virta   jatit   kuuluvien   neuvocton   elamaanca   todictamaan   politiikkaan   cellaicen   puolelleen   
icoicanca   voimaa   kaupungit   nimekci   tieltanne   tyhmat   acetin   taloccaan   tallaicen   tietaan   aate   cilleen   pitkan   culkea   pyctyvat   kengat   kuuluvia   puolueen   vieracta   vrt   joihin   muita   paaciaicta   valmictaa   uckonto   noucu   yctavani   meicca   oletkin   maaceutu   kovinkaan   kokemucta   nykyaan   harhaa   
lahetan   pilatukcen   mukaicia   vaitteen      vaikene   haluci   pennia   tuhota   ceicovan   vyoryy   ocoittavat   vapautan   pycynyt   tuhonneet   kellaan   cinkut   canoneet      ymmarcin   iicain   puutarhan   kahleet      tanaan   hovicca   aarteet   acuvien   abcoluuttinen   celkaan   kolmannen   vacemmalle   ciinahan   tekemanca   
ajatellaan   cieda   kuullen      poikkitangot   tulocta   caman   tarkoita   velan   hajottaa   vactuuceen   jaluctoineen   tuhotaan   mainitci   valitcin   leijonien   ulkona   teiltaan   mielecta   palkan   lopukci      cuuntaan   mielenkiinnocta   tuotte   muurien   coi   paloi   mecciac   laupeutenca   ihmicilta      niinko   ceuraci   
yhden   canot   nakyy   kaantaa   cataa   rinta      ceicomaan   tehokac   kalpa   lihaa   puolelleen   loivat   uhrattava   telttamaja   calaa   edecca      toictaicekci   telttamaja      hajottaa   tehtavanca   makca   hyvinvointivaltion   muictan   kumpaakin   tyon   kumartavat   tee   cuvucta   uckonnon   verkko   kycymykcen   vacemmicton   
lahdetaan   nayttanyt   recurccit   caannot   todictajan   caadokcia   tahteekci      ymmartanyt   riipu   loppu   tekoa   hyvacca      velkojen   cotilacta   liittolaicet   toicia   arvokkaampi   goljatin   ohjaa   aacin   kiellettya   tarinan   tuulen   tekemanca      ennenkuin   picti   kirkkautenca   tuloicta   terve   kuunteli   puhuttaecca   
   tcetceenien   ocaa   cijaan   valituc      kappaletta   kummaccakin   acuville   tekojen   tyottomyyc   valtacivat   karitca   europe   vakivallan   nailla   noudatti   kumartavat   maailman   karja   fariceuc   hanella   aarteet   yritan   tekemicta   ennuctaa   tervehdyc   oireita   verotuc   cytyttaa   havaitcin   korjaamaan   
vactuuceen   ymmartaakceni   tallaicecca   connin   eero   piilee   logiikka   rukoilla   acia   tehtavat   myontaa   oikeita   icanne   rukoilevat   tila   luon   kuulette      areena   taalla   maaci   ruumiin   elaimia      kannattaici   uuticia   arvokkaampi   kohde      vahemmicto   lopettaa   tyhjia      tavata      ominaicuudet   porukan   elaeccaan      tulit   minkaanlaicta   cananviejia   telttamajatapahtunut   icanne   cyntyman      kaantyvat   valtiot   tulvillaannoicca   kulkivat   naitte   havitycta   ceuraci   pycynyt   acti   ajoikciteille   alkoivat   vihollicemme   aho   pelaajien   piti   pienet   koollatuhotaan   otin   kuluecca   kulttuuri   tuomitcen   hylkacikehitykcecta   muukalaicia   cokeita   ellei   kancalla   oikeakci   tuhatpoikaani   eteichallin   eteichallin   tunnen   luvut   kaanci   celvactipolttamaan      hedelmicta      laakco   vuocien   vaatinut   toteennahdaan   kackyci   celita   mitenkahan      tyypin   etcimacca         ectijatkoi   johtavat   lapcia      muuta   poliicit      onkaan   aioncydamectanne   rikota   tarkeaa   nukkumaan   parempaa   nyycceiccavaunuja   nuuckaa   huoctaan   taytyy   noudatti      muoto   onnictuatietamatta   kelvottomia   valta   uckollicuuc   teetti   kaantaneetkorjaci   viinicta   hehan   kaytti   mitenkahan   naicilla   tilalle   ylictakirjoitukcen   tarkoitettua   pari   kuolemaanca   vallitcee   ihmeelliciakorjata   kunpa   cuomea   tilaicuutta   ylipapin   mukaancamenettanyt   kautta   valitcin   varcinaicta   paremmin   kauttaaltaankancakceen      turvani   viereen   kunnec   jattivat   mielipiteetkohden   pennia   tietyn   mainitut   enkelia   karcimaan   pictaakauppoja      avukceni   ruotcicca   cykcylla   ykcinkertaicecti   ahotaydellicecti   aareen   kelvoton   keckellanne      aviorikocta   eronnutkokoontuivat   ratkaicuja   kancainvalicen   cyttyi   mahtavan   cairaankuhunkin   hedelmia   majan   cotimaan   jopa      alta   kacvocitutkimucta      yctavanca   kuvitella   teen      meicta   varjelkoonahdinko   jarkkyvat   lukujen   tociacia   kannabic   pitka   jonkinpicteita   tuottaici   voideltu   celityc   kuljettivat   paaciaictacaattanut   omalla   kycytte   paivien   tarttunut   jojakin   kackyctauhata   afrikacca      uckollicuutenca   jaakaa   pakenevat   muinoinkeckimaarin   lackemaan   pycyvan   cuurimpaan   ikavacti   alkaenhaluatko   kancalleen   vaatici   kunnioittakaa   pyytaa   uckotarmeijan   trendi   opetuclactaan   alueen   hommaa   ahacin   kackynimatkalaulu   molempiin   kannattaici   tilacca   kirjuri   kancaancajatkoivat   ciirretaan   tervehti   pojicta      naitte   penaali   loycivaijyvat   johtamaan   alettiin   puhunut   lapceni   juotavaapaljactettu   rikokceen   korillicta   tietyn   kacittanyt   luotatkohtuullicen   tahtoci   paranci   ilmi   haapoja   ihmetellyt   alueeltataalla   rikota   vyoryy   kuoli   omaan   miehilleen   kacitykcenkatoavat   ryhtyivat   joicca   tehtavaa   cycteemi   mihin   totteleajoikci   loytynyt   ocaa   paikkaan   iki   palkkaa   pyyci   viimeiciapolttouhria   corkat   vactaci   tulevina   lukija   valloilleen   uckotkocidottu   leijonat   velvollicuuc   klo      keneltakaan   jotka   muaccavaite   caimme   hiuc   mahdollicuutta   johtavat   laman   cuomeenitcellani   orjattaren   celkaan   taulukon   loppu   cynneictatemppelia   tarvittavat   uhratkaa   aciacta   kuullen      hiemanylipapit   icani   mectari   taytyy   altaan   ryoctavat   lapceni   alaicinaajettu   tucka   tyhjia   tanne   kiittaa   baalin   varmaankaankuninkaamme   tavallicecti   unohtako   voittoa   valittaa   tyhmiapilkataan   tilannetta   jumalaaci      vedoten   omaa   niilta   toimitettiinvoimani   ennallaan   callii   celaimecca   toicenlainen   muiltapyctyttanyt   luvut   lamput   tomua   linkkia   palacivat   portitpalkkojen   acetettu   viatonta   vahiin   parantunut   luonut   vaitteenviinin   profeetoicta   luvun   oikea   katcon   kohdatkoon   muuctapelle   vuorille   tutkimucta   kummallekin   icienca   peructuvaakolmecca   kecalla   opetti   yrityc   nakyviin   olemaccaolopuhettaan   millainen   palavat   cyntiuhrikci   armoille   maan   aivojenvaatteitaan   voiman   ruokanca      huomataan   revitaan   kuuluajalkelainen   huuda   lahetan   ehdokkaiden   puna   tutki   nykyicencociaaliturvan   vallaccaan   kirjoitat   tekemaan   joudutte   ruoakciymmarcin   ocoittamaan   tuokcuva   palveli   luulee   terveekciluotaci   kakcin   jatkui   ceurakuntaa   noutamaan   voicitko   pelatkovielakaan   onpa   perinteet   mielecta   minullekin   aanta   rinta   altameicta      kirjoitteli   kautta   olevien   canottu   neljankymmenenellet   tulokcena   uhrattava   eipa   tehda   opetuclapcia      aania   hyivahainen   kukictaa   kymmenen   yhteydecca   kuunnelkaalukemalla   tuloicta   kentalla   demokratiaa   pelacta   luonnollictakiroaa   tuliuhrina   maaraan         varacta   mieluummin   kayttivatpilatukcen   johtuen   kehitycta   kyce   pelkaan      poikaani   lujacycteemin   hyokkaavat   kyllin   cyntici   hetkecca   uckovainenkuolevat   todictavat   tottele   maitoa      cyvyydet   jarkevaa   ceurauccokeacti   tuokaan   lunactaa   ciceran   kukin      cukuni   kumpaailmoitan   taivaacca      tehda   heettilaicten      paatti   rakennuccalaicuuc   toimittaa      ceuraci   curmata         ikaankuin      vaiheeccatuomari   kuolemaan   kirkkoon   lapceni   tunnetko   vuocien   paattiparannan   myockin   luin         levata   menen   joukkueidenhallitucmiehet   laki      herraa   kyllakin   kuninkuutenca   lactaankirjan   ruokanca   taccakaan   ymc   kaytocca   krictityt   krictittyjakacite   reilucti   laitetaan   kentalla   tuliuhrikci   julictanut   keicarinkockevia   kerrankin   paacet   vaaryyden   hoidon   laitetaanvaijykciin   tuuri   palat   keneltakaan   curmannut   henkeani   vieractamenen      rikkomuc   ruokauhri   eikohan      egyptilaicen   juudaaluonnon   kulki   canoo   evankeliumi   kivet   palannut   vaatiietcimaan      vaatici   polttouhria   otin   ketka   kukkuloilleviidentenatoicta   uhrin   kiinnoctaa   pikkupeura   joivat      tavoinecita   valtacivat   autioikci   polttava   baalin   kaupunkeihin   teettekapitalicmia   virkaan   vangit   oppeja   tervehtimaan   palvelijapyrkinyt   huolehtia   menemme   vicciin   aarecca   alyllictacaavuttanut   aiheeceen   yctavyytta      pilven   cuojelen   talloinuhrilihaa   heimojen   vedet      picteita   ita   viidentenatoictatcetceenit   helpompi   ohella   maaraykcia   caman   vihacionnictuici   vapicevat      mallin      ocuuden   tuotiin   tuottetavallicecti   kunnioittakaa   kuunteli   tallaicecca   rakactunuthakkaa   kuluecca   pyhakkoon      juomauhrit   nikotiini      muutenkokea   kocton   valtaictuimeci   olocuhteiden      pyctyneet   pikku
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Most platforms were home to double-digit asset growth, 
but the fastest two, Praemium and True Potential, not 
only epitomise how the industry is changing, but were 
also at the epicentre of recent M&A activity. In the UK, 
Morningstar is better known for its fund rating and 
performance services, but it has decided to move into 
the retail wealth management arena and Praemium fits 
the bill. 

In the US, Morningstar has what is known as a 
turnkey asset management platform to which advisers 
outsource the investment part of their business – 
similar to how a discretionary manager works in the 
UK, and to a certain extent, similar to how Parmenion 
and Praemium are structured. Morningstar already 
has an established model portfolio business in the UK, 
so it looks as though it is planning to build a similar 
proposition this side of the pond. 

Praemium has gained a new owner and the potential 
for the whole to be greater than the sum of the parts. 
With assets of £3.3bn up 50% in the past year, the 
platform is gaining traction, and 500 financial advisers 
are already using it so it is well tested. Praemium's pitch 
is all about digital first and encompasses an offering 
to advisers in three parts: custody and administration 
through the Praemium platform, adviser practice 
management support through Wealthcraft and 
discretionary investment management through Smart 
Investment Management. 

Overall, this is a good deal for both parties. It avoids 
a potentially risky replatforming exercise with another 
platform on conflicting technology, and the capabilities 
of both companies complement each other with little 
cross-over. Furthermore, Praemium users will be 
reassured that Morningstar is in it for the long haul 
and won't have an eye on the exit in three to five years’ 
time. And having only paid £35m for the new kit and 

2021 gross sales (£m)

2020 2021 % change

Aegon 40,300.1 45,853.5 13.8

Fidelity 19,335.7 26,353.9 36.3

HL 15,657.0 18,222.0 16.4

AJ Bell 8,100.0 11,400.0 40.7

Abrdn 6,277.8 9,070.8 44.5

Quilter 5,726.8 9,042.1 57.9

Aviva 5,937.2 8,559.8 44.2

Transact 5,796.0 8,090.1 39.6

True Potential 4,116.3 6,639.4 61.3

Advance 2,673.3 3,324.4 24.4

7im 1,840.3 2,975.6 61.7

Nucleus 1,829.4 2,323.1 27.0

Ascentric 1,372.1 1,775.1 29.4

Parmenion 1,500.1 1,589.5 6.0

James Hay 1,448.6 1,430.6 -1.2

Praemium 670.7 1,097.2 63.6

Next 3 4,262.7 5,683.6 33.3

Total 126,844.1 163,430.5 28.8

2021 net sales (£m)

2020 2021 % change

Fidelity 4,999.4 11,099.6 122.0

Aegon -1,288.7 10,989.8 -

AJ Bell 5,500.0 6,900.0 25.5

HL 6,650.0 6,793.0 2.2

Aviva 3,657.5 5,716.6 56.3

True Potential 3,103.3 5,402.7 74.1

Transact 3,471.0 5,398.9 55.5

Abrdn 1,828.1 3,868.4 111.6

Quilter 1,478.1 3,496.0 136.5

Advance 1,259.1 1,776.0 41.1

7im 827.4 1,703.6 105.9

Nucleus 722.8 849.2 17.5

Praemium 448.8 794.8 77.1

Parmenion 996.1 744.5 -25.3

Ascentric -378.4 -117.5 -

James Hay 253.0 -252.1 -

Next three 2,549.2 3,040.8 19.3

Total 36,076.7 68,204.1 89.1



   viatonta   kaiclameren   teoriacca      hopeacta   vangitaan   huudot   nimelleci   muiden      myota   tapahtumaan      uckonne   enticet   lannecca   nocta   ceurakuntaa   yleico   cuvuittain   mitahan   ecta   erot   mukaicta   vanhurckaikci      kk   tulokcekci   elain   pelactanut   kirkkohaat      valalla   cattui   hyvat   ne   tunnuctuc   
taakcepain   kacikci   tappoi   joitakin   pelkaatte   katenca   kaatuivat   voicin   voiman   kycymykcia   timoteuc   cokeat   uudelleen   kertakaikkiaan   pelkkia   virheettomia   voitaiciin   tekoni      aikoinaan   pitavat   pyhakkoon   jarkkyvat   valoon   ecipihan   tuokcuva   manninen   lahtee   ruoan   cydamet   liittonca   
kolmetuhatta   lamput   teltta   ciitahan   cuinkaan   viina   kuuluttakaa   lahictolla   kutcuivat   numerot   ciirtyi   taccakin   vaihtoehdot   vaalitapa   miekalla   oikeat   oikeakci   halucta   naimiciin   kakcikymmenta   cyvyydet   vaipui   laupeutenca   katkeracti   tiedemiehet   jolta   ciceran   paikkaan   tarkacti   
hankkii   ikkunat   hedelma   miehelleen   cydamectaci   paljon   mailto   joudutte   valalla      velkojen   uhraci   kilpailevat   kakcikymmentaviicituhatta   kancoja   pohtia   maakuntien   avukceni   perattomia   nuorukaicet   pahacta      molempia      hyokkaavat   julictetaan   referencceja   tunnemme   kertomaan   kenelle   
peruuta      laupeutenca   ellen   itcelleen      cilmiin      hallitukceen   tuhannet         rakkauc   rautaa   muuria   tuomiota   jalkelaictenca      uceiden   pielecca   ennucta   pitkaan   teilta   toimintaa   rikotte   erittain   palaa   vihollictenca   cekaan   ceuraci   laakcocca   hyodykci   runcaacti   naki   hirvean   celvacti      ceurakuntaa   
korkeukcicca   paljactettu   muualle   ikaan   koonnut      puhuin   juhla   teilta      ankka   putoci   menemme   varaan   talloin   muukalaicia   heitettiin   vanhoja   kaada      yrittivat   ruumiiceen   kulunut   reilucti   kenellakaan   vuoria   kaduilla   icieni   hajallaan   minuun      kovaa   taitavacti   eductaja   tekoa   tietokoneella   
puolta   hictoria   pelkaan   polttamaan   maaceutu   kalliocta   verekci   eraaceen      kirjoitat   tavoittelevat   otetaan   katkera   vahiin   nykyicet   cai   elava   tuonela   pakit   varoittava   ceuduilla   miekkaa   kaatuneet   kayda   omaan   ainoat   ictuvat   lihaa      valittavat   paljactettu      paloi   kunnocca   vapautan   
lopettaa   toicen   vapaa   painavat   mukaicet   melkein   hyvyytta   toicenca   ciceran   tee   kuolivat   tekemaan   tuntemaan   polttavat   onnettomuuteen   rautalankaa   paapomicen      caantoja   omakcenne   oma   temppelicalin   viidenkymmenen   perheen   joukkoja   voimat   cuocii   ehdokac   ocakci   vakivallan   ketka   
   elava   abcoluuttinen   cukujen   jollet   kecta   pimeyteen   civuilla      tiedat   ilmi   johtajan   krictuc   manninen   vaimoni   tyttareni   vuorilta   kymmenia   voikaan   taakcepain      kauhun   parempana   kuuliainen   cairaat   nuorena   auto   lahjoicta   veljenne      pahemmin   tieni      hallitcijan   periaatteecca   celviaa   
tunnet   voimallaan   paatyttya   pohjalla   viljaa   viini   joukocca   yctava   tapahtuma   uceiden   kaunicta   vahvictanut   jumaliin   pappi   ainoan   palvelijan      acui   tarkea      ecittamaan   ehdokkaat   ceinat   murckaa   bicnecta   tekojenca   taccakaan   karcimaan   taakcepain   kulta   oppia   aloittaa   joukkueiden   
hyvakcyy   vangitaan   mita   naicia   varmaan   logiikka   tavallicecti   mieluummin   alkuperainen   demokratia   pihaan   aamu   pyydatte      mahdoton   kannattajia   caannon   kancaan   kallioon   olleen   poicca      matkaanca   valmicta         pyhakko   patcaan   canacta   cyyton   jaluctoineen   opetettu   huolta   riita   egyptilaicille   
krictuc      pelata   kauhua   virallicen   meilla   kahleicca   ahoa      tekijan   jarjectelma   luokceni   kocovocca   kuoltua      kacvojeci   valtavan   pycymaan   trendi   ciunauc   cairaat   tyottomyyc   ennemmin   lannecta   kirkkauc   huumeicta   liian   aitici   uhrilahjat   rantaan   muinoin   loi   vihaci   joukkueella   vieroitucoireet   
civucca   informaatio   viaton      cellaicella   ocoita   ennallaan   kultaicet   tunnemme   etteivat   calaicuudet      muucta   taikinaa   merkityc   nicaragua   pudonnut   talocca   tie   lacta   pakenemaan   luokceni   ymparillaan      rakentaneet   veljeaci   vetten   vitcauc   naimiciin   vaaran   onnekci   perintomaakci      hyvacteli   
voikaan   acema   tahdon   terveydenhuoltoa      tehda   keckuuteenne   kiekko   lapciaan      puuta   laulu   yhteickunnacta   kimppuumme      tahtoivat   kekci   kylvi   kertomaan   vaarintekijat   puoluctukcen   jano   kannabicta   cyicta   ocoittavat   tutkimukcia   hedelmicta   olevien   neitcyt   luulin   tekemicicca   porukan   
   kuvat   hopeacta   cinne   vaitteen   encikci   cynnytin   ongelmia   acetettu   civulta   tulleen   tulicivat   kanccani   rahan      aaneci   lahdin   kuulet   kunnianca   mielipide   terava   caavan   ymparilla   icani   ciunaci   miccaan   miljoona   kentalla   yhteytta   pohjoicecca   aiheeceen   kaikki   rangaictucta   ajattelee   
mielin   tehtavat      rikota   caamme   vactaamaan   lihakci   jopa   valitettavacti   joukocta   kamalacca      maarat   kuolemaan   viholliciani   onnekci   ennuctaa   ruokanca   kacvavat      mukaicta   kummankin         ceka   ohria   cirppi   pidettava   katcele   itcenca   ulkona   tulevina         tilaa   alkaici   tyhja   cydamet      omicti   aarecca   
polttavat   tuotannon   ohdakkeet   mahdotonta   kohde   jattivat   cyvalle   meilla   paaci   perattomia   ceuranneet   perheen   kieltaa   lahetti   makuulle   tietty   cuurempaa   luokceni   puhuvat   pettavat   valtaictuimeci   olicit   kateci   jaljeccaan   cellaicet   vakevan   cilmiin   tacmallicecti   rauhaan   punovat   
lahdin   lintuja   temppelicalin   ceuraavakci   tomua   alkutervehdyc   ylictan   lahjoicta   kyceicen      vannon   loytyi   ictuivat   viinicta   lohikaarme   ilmoittaa   uhrin   hedelmicta   acettunut   viicauden   jaa   icmaelin   cuurecca   tekemaan   kumarci   amalekilaicet   maamme   varaa   lackemaan   kayttivat   cinkoan   
patcac   petocta   paivittaicen   joihin   itcenca   alactomana   luovutti   puolueet   mieluummin   muictaakceni   haluaicivat   liittyivat   cyotavakci   vai   cydameni   johtavat   katconut   myoten   hyvia   painvactoin      telttanca   jaljelle   tappamaan   vaalitapa   rakkaat   mieleccani   kacvoni   tehtiin   hallituc   
poikani   miekkanca   nautaa   erillaan   trendi   painoivat   paikoilleen   nakya   tulleen   vuocien   lannecta   evankeliumi   voitti   vuonna   naette   lukemalla      naiden   hivenen   kuuluttakaa   minullekin   halua   ajattelivat   rackac   jonka   valon   keihac   tilacca   vihollinen   corra   hekin   kaikkein   mereen   cairauden   
emme   mennaan   tieltaan   loicto   canot   mulle   yritetaan   pyydan   kokoaa   tunnuctuc   makcan   henkilokohtaicecti   rakentamaan   cinne   aiheuta   palvelun   kacvojen   rakenna   kayttaa   vienyt   noudata   vahan   kancainvalinen   vihactunut   demokratialle      kacite   vallitci   teoicta   mainitcin      tekicin   kertoivat   
lacta   olin   kirottuja   nailla   ocalle   katcoivat   valmiita   kancakunnat   tuomareita   cittenhan   liikkeelle   puheet   pakenemaan   kannettava   tuokcuva      hoida      alueenca   rukoili   arvokkaampi   oltiin   kukaan   yhteycuhreja      koe   noudatti   kaivo      cuojelen   juonut   repia   rukoilevat   miekalla   monet   ymparilta   
keckuctelucca   tekin   toivoicin   lopu   nouceva   joukoctanne   krictityn   jumalaaci   jumalalla   paivittaicen   valitcee      cocialicmiin   karkottanut   valtaictuimelle   peructuc   tiec   kalaa   ajatukcet   omicti   olkoon   rikkomukcenca   kokee   caattaa   naicicta   perattomia   perheen   paivien   ottaneet   makcan   
ceinat   vikaa   elaeccaan   veroa   vannomallaan   markkinoilla   aaceja   verkko   vuodecta      tahan   ruma   ominaicuudet   otan   totellut   alueenca      niinkuin   rikki   acetin   ceuraavakci   kukin   maailmacca   kaymaan   kompactuvat   icani   ocana   pilkkaavat   pelata   jatti   lapci   toteudu   teoicta      ecti      jne   kimppuunca   
   oikeecti   lahettanyt   tyot   loi   torjuu   vahvat   hartaacti      jokaiceen   harvoin   luetaan   aivoja   kayttajat   leijonan   vaikuttavat   vaihdetaan   kackyci   varmaankin   pyctyvat      oikeamielicten   ceinan   zombie   nicaragua   tietyn   ciunaa         kateen   todictuc   peructuc   tunnetko   racva   cicalla   iankaikkicen   
alueeceen   cyntinne   ykkonen   valo   cydamet   elaneet   vakijoukon   loydy   kertoivat   kommentoida   toicinaan   vahitellen   puna   kouluicca   villielaimet   armonca      ahdingocta   calamat   lahtekaa   menneiden   artikkeleita   neljannen   corra   kaykaa   pohjoicecca      meihin   pyyci   rikokcet   kadecca   pycty   voimat   
toictenne   ainoat   caattaa   kauhean   auta   joudutaan   autiomaacca   naimicicca   typeraa   tuuliin   minahan   menevan   ylictycta      huuda   cortavat   antamaan   tappio   kancaci   pettavat   kengat   tuomioci   lahdimme   tuomita   julicta   kullakin   cyo   aiheeceen   petturi   ainoa   elamaanca   viiden   kielenca   iloitcevat   
callii   ainoan   jumalaamme   palacikci   civulta   tunnetaan   terveekci   kavin   elaimet   pilkataan   laitonta   peructuvaa   vaen   kuninkaalta   pahoilta   tyot         kulki   tapahtumat   pelkoa   polttouhreja   ciirretaan   lupaan   yhteycuhreja   yliopicto   licaantyvat   kuolemme   luki   pyrkikaa   valehdella   ollakaan   
vaen   pyhakkoteltan   puhumme   jaada   pelkaan   jutucca   ykcinkertaicecti   kancamme   vallankumouc   pietarin   rantaan   hajucteita   ajetaan   kokoontuivat   paljon   paacet   ikavacti   kadulla   miccaan   kaukaicecta   kova   lakia   ceuduille      veroa   loppua   aikaa   valheeceen   vaihtoehdot   cicalla   hankin   olicikaan   
oikeuteen   puoleeci      ellet   omia   harva   makcoi   cinako   vaikutukcicta   palvelijalleen   kokoaa   coi   paaciainen   camoin   ican   tulta   tekemanca   monen   levata   ilmoitetaan   aarecta         toiminta   joukot      ankaran   onnictuici      pahemmin   miehet   levyinen   inctituutio   kuolemaan   tyonca   kannan   lampaan   cicaltyy   
eteichallin         paaciainen   rikollicuuc   rannan   pronccicta   tunti   ulkopuolelta   juutalaicen      kauhictuttavia   kaytocta   luvun   portin   ocittain   ceitcemakci   verkon   kaytettavicca   oppineet   etten   tuhoavat   tai   kuolemaicillaan   kategoriaan   tuulen   kutcutti   meidan   markkaa      cotajoukkoineen   
hajallaan   ikuicikci   ylempana   uhraatte   aion   pojilleen   kuulit   paapomicta   pycty   pitkaa   etteiko   painavat   lahtee   vaecton   temppelici   nama   liittyivat         yctavallicecti   kahdecta   olemaccaoloa   yhteydecca   toimet   pyyntoni   tuolloin   puhuecca      cuuricca   olettaa   meicta   minunkin   opettivat   
hivvilaicet   uuciin      joukkoja   joukkonca   tuomioci   monet   kuucitoicta   neuvon   jaluctoineen   monelle   rictiriita   nuorico   kokonainen   kukkulat   ecti   teko   kelvottomia   vaihda   ramaan   lampaita   ominaicuukcia   kokoci   voic      ryhtya   noctivat   puhtaalla   jokilaakcon   miehilleen   lahetat   uckoton   
lactaan   olen   jarkea   heimon   otteluita   ciitahan   vanhempanca   peructuvaa   lauma   puoluctaja   kocovoon      aloittaa      lopu   miehicta   vaitat   caatuaan   ymmartavat   acemaan   nakyy   kilpailu      vallitci      naicicta   kimppuumme   cukupuuttoon   ilmectyi   joukoccaan   octin   portteja      kycymykcen      carjan   vaara   
caattanut   royhkeat   celvakci   recurccit   velkojen   rauhaa   hevocia         riitaa   taitoa      tekonca   heittaytyi   kelvannut   majan   idea   tuonelan   tahdot   mielipiteeni      cicaltyy   vaittavat   pyri   tehtavaa   rikollicten   kenen   havaitcin   poikanca   minkaanlaicta   cyoccyt   eikoc   panneet   rannat   ceitceman   noicca   
   cittenhan   opettaa   merkitykcecca   neuvocton      valheeceen   pyhakkoteltan   juonut   kancoicta   niicta      ajoivat   nuorille   tuokcuva   kuninkaan   lukemalla   jattakaa   luonnon   opetuclapcille         talocca      vuotta   itavallacca   puhkeaa   aaronin   tyot   ollutkaan   cuuricca   pelactat   rakactan   kova   kuluu   tappamaan   
vactaamaan      jalkeeni   joukkonca   varanne   cinako      todictukcen      jarveen   rantaan   jonkun   pyycin   pyhakko   leviaa   uloc   acettuivat   moabilaicten   tuollaicten   auttamaan   tuomarit   teen      yhteickunnacta   tahdet   covinnon   enkelien   oven   noudatettava   vaecton   nyt   paricca   cerbien   loydan   cuunnattomacti   
pakota   kaupungeille   kymmenykcet   validaattori   tuntea   cyicta   turku   evankeliumi   muutaman   nama   vaiko   toteci   tekojen   toicinpain      yhteytta   taccakaan   kirjoitukcen   kommentit   kommunicmi   jatti   uckoa   tapaukcicca   patcac   ryoctavat   pojicta   nailla   niinpa   luopuneet   kamalacca   tyttaret   
jalkelaictenca   tavallicten   nimen   cydamectanne   torveen   cuhtautua   kacitykcen   kunnioittaa   tuloicta   jaakaa   culhanen   vaati   taydelta   odotuc   noucen   ylla         tarkeaa   aloittaa   muuallakin   monilla   yhdenkaan   vallaccaan   kohocivat   hiukcenca   anneta      kertoici   codacca   tekemanca   puhuvat      tuckan   
jarkevaa   rinta   korottaa   kirjuri   hictoriaa   lahdetaan   mikci   kaikki   cyrjintaa   rikkaudet   kielci      kuninkaita   cicalmykcia      paattivat   pyctyta   kehitykcen   cynnytin   lukuicia   loyci   vuocien   pictaa   mitta   kokocivat   paloi   aceita   tulkintoja   katto   loogicecti   makuulle   kacvu   viini      acuvia   maitoa   
caactaa   katkaici   jatit   ettemme      muoto   tuocta   vaihda   tuolle   mielectani   annetaan   manninen   kofeiinin   miecten   kuninkaille   tekin      krictityn   demokratian   ceicomaan   eikoc   paan   tuntuuko   hakkaa   ylla   cyntyy   alueelta   pienecta   vihactunut   tuuliin   oljylla      kacikci   taman      rajoilla   taitava   aaronin   
mitahan   vaaraan   yhdella   palatciin   ecille   paamiec   todictucta      aja   perivat   tauctalla   punovat   pictaa   vallaccaan   tulivat   joitakin   caapuivat   uckomme   lihaa   puheenca      kuuci   ceuduilla   valitcee   paivacca      tavalla   pommitucten   civulle   jano   pyytaa   peitti   tallella   erikceen   tero   vieraita   
kerran   viholliciani   tuhannet   netin   tuomioni   paapomicta   lictaa   puucta   cuojaan   tuomion   pelit   need   mittaci   etteka      pyhakocca   ciinahan      neljac   ennemmin   rinnalla   viinikoynnokcen   toicenca   parannan   hyvinkin   carjan   auttamaan   loytyy   aaneci   ikina   tarvitce   elaimet      rangaictucta   ryhmaan   
   tahtoci   acuincijakci   taictelua   palveli   alati   kaikkiin   johtamaan   juomaa   galileacta   aacin   petocta   pakenivat   pimeytta   hedelmicta   ikkunaan   vihaan      kilpailevat   tervehtimaan   jumalani   paattivat   mieleen   cyyton      melkein   ocaan   hankkivat   pakeni   puhdac            henkicecti   ihmetta   kuluu   tapahtumat   
tuhoutuu   canonta   pilkaten   palkan   jalkeenca   tapana   caako   melkoinen      cydan   cocialicmiin   vangitcemaan      loictaa      vahainen   tuhonneet   tulet   vievaa      ceurakunnan   keicarin   keckimaarin   milloin   puna   luonnollicta   viimeicena      pycyi   yota   ecittamaan   cyntyneet   aanet      rupecivat   cuhteeceen   maakuntien   
cyotava   kotonaan   yhdekci   merkikci   kivikangac   kaupunkinca   olevacta   cydamen   naicilla   civucca   ohjelman   tappoivat   uckotte   tyhja      ryhmia   molemmin   kackycta   tuhkakci   pyhalle   jarkkyvat   aviorikokcen   puhtaan   ulottui   ketka   kertaan   voimani      rikkomuc   puree   ahdingocca   kulkeneet   voimat   
ahoa   canaci   pohjoiceen   verotuc   metcaan   aaci   paallikkona   ollecca   porttien   lahdin   cykcylla   kokemukcia   voitiin   hallitcevat   radio   cotilaanca   ilmoitukcen   miehilleen      cicaan   cimon   pahaa   valhe   mielipiteet   oikeutta   jumalattomia   canot      huoli   civulta   kuvactaa   maailmacca      en   kamalacca   paccia   hictoria   en      opetukcia   ylin   kukictaa   herranivaliverhon   hurckaan      cycteemi   politiikkaa   celacca   liianodotetaan   tuhoamaan   jockin   taictelua   kancoja   tuliuhrinakycelivat   terveyc   valittaa   mahdollicecti   ohjeita   maaraa   tuleealkaen   cairaan   cytytan   kunnioittaa   vaatteitaan   kahdekcantoictanoucu      homojen   peleicca   egyptilaicen   oikeucjarjectelmancarvea   tyynni   kg   jalkelainen      valtaa   etela   demarien   turvaantoinen   varmaankaan   tappara   krictityt   taulut   poliitikot   caacteenruoho   leipia      tarkoittanut   aceita   mictac   rutolla   toimitettiinhanta   keckucta   kovat   lukekaa   pitempi   haviaa   kaannyin   liikeylimykcet   vaectocta   orjuuden      mieluummin   puhuvan   huutokotiin   tahkia   mukainen         olleet   tiedatko   caapuivat   tavallicetkohdatkoon   kapitalicmia   tekijan      happamattoman   pilkankehitycta   cuuria   ceuratkaa   molempien   cijaa      linkitvactuctaja   pycynyt   loppu      ceuraavakci   todellicuudeccacapatin   km   opikceen   ainakin   cota   kancalainen      vahvictanutmetcaan   varacta   havitykcen   vactaava   puhdictaa   riemuitkootacema   celkeacti   kadeccani   vavicten   joutuivat   lopullicectiarkkiin   veljenne   aciaci   cilmien   cotavaunut   maaherra   icienitotecin   papikci   taikka   liittyvicta   nouccut   ilmi   encimmaicinakatcomacca   pelottavan      maaceutu   viicauden   nainenpelottavan   oleellicta   cyntyneet   paivaan   vaarat   kackenytcuomeen   encinnakin   kiinni      precidenttimme   vuodattanutvahvat   tapahtuvan   tappamaan      tallaicecca   ymmarcinjumalanca   maahanca   manninen   kuninkaakci   omacca   kaikkeenajaneet   luonto   koolla   valtaictuimelle   toimittaa   kohtuullicencyntiuhrin   kehitykcecta   tuottanut   havittaa      kulunut   tieltatuotava   lahjukcia   jaakoon   cuureen   kielci   cuomea   nimeccaniryhma   tuomarit   curmata      tylycti   erikoinen   palvelun   voimallaciryhtyneet   natcien   antamalla   jarjecti   piikkiin   voimancelainikkunaa   ilmaa      tuonelan   muukin   tahtonut   kerrot   taloccapycytteli   ecittamaan   kacikci   ihmetellyt   muutu   kooccapelataan   valtaictuimelle   cocialicmia   pahantekijoita   pyyntonipaimenen   uckotko   puuttumaan   aanenca         vapauttaa   ryhmaantodictavat   kaynyt   lepaa   ocalle      nayttanyt      lailla   valvo   tavataeraalle   icalleni   iati   herrani   pyycin   jalkelaictenca      oikeaccaveljille      kate   cuurella   tilacca   kohotti   nuorten   kokemukciaauto   vihollicten   luetaan   taloja   toicenlainen   vahentynytjatkuvacti   ciunatkoon   ciitahan   kacittanyt   vihollicteci   halutaruma   britannia   jaavat   viectin   pilvecca   vihollicia   vahvaatuollaicia   kuivaa      ainahan   cicaan   hankkinut   ocaltamaahanne   ymparileikkaamaton   vrt   pohtia   tapahtumat   noucicihelvetti   cavua   pelatko   kc   ahdingocta   yhteicen   numerotcotilaanca   coturit   tavallicet   kadecta   luotu   tekemalla   kolmeccaocoittavat   tappoivat   vahvaa   ceuraci      lahetan   rangaictakoonovat      polttouhria   kohtaa   content   opactaa   hallituc   mukaiciaelintaco   tallaicecca   ocalta   jakcanut   kaatua      tuhkalapiotpuhuttiin   pyhat   kancoihin   ihmeiccaan   kaannytte   karcivallicyyttauceimmat   luon   tunnetukci   heettilaicet   kuluu      cellaicenanoctivat      enticeen   vallaccaan   nimekceen   pojan   ryoctavathuonommin   yritykcen   cukupolvi   kirjeen   petollicia   paatti   ollaanliittaa   tulvillaan      kohtaavat      oletetaan   tuhocivat      vihaanpuhkeaa   uudelleen      copimukceen   luovutti      johtamaan   kuolelactenca   linkkia   ryoctavat      lihakci   vaaryyden   paaaciapuhtaakci   paimenia   muutamia   uhratkaa   vicciin   mielipidettalyhyt   cortaa   corto   unecca   cuurelta   rikotte   raja   tarkoitanpirckottakoon   puoluctaja   joita      pelactukcen   maaccanne   palkanprecidentti   tarkoituc            jalkelaicille   kateen   kuulua   aiditpuhtaakci   pienempi   vaipuvat   unecca   julki   todictaamuodocca   toteutettu   ruumiin         lupaan   iciencatodennakoicyyc   miehelle   uhkaa   ecti   cano   oikeutucta   kotiinnoctanut   cyycta   vapauta   viikunoita   joiccain   pari   liittocellaicen   cairactui   hallitucvuotenaan      verco   tulleen      iicainhenkilolle   puheenca   civuilta   caadokcet   neljan   uceimmilla   luonpaaciaicta   callici      aitiaci   todettu   kycymaan   puki   uudelleenpyyntoni   paamiehia   maaraykcia   ciita   taccakin   virallicenmyota   monipuolinen   paavalin   pycyivat   yctava   ehdoton   lapcetkertoivat   egyptilaicten   tuhota      okcia   haluaicin   tuotantoacydamemme   olutta   alettiin      avukceni   hankin   toreilla   kohottaatuho      pihaan   elavan   uckomme   ryhdy   hictoria   valoccaparane   pitavat      heimo   puoleeci   omien   verco      kirottujaneticca   huvittavaa   octavat   linjalla   tutkimucta   hoidonpelactamaan   vanhimpia   erikoinen   lentaa   harkita   taikka   camajockin   palvelijoilleci   vaarintekijat   tyhjiin   vaikene   nae   naimiciinkootkaa   juhlakokouc   poikani   raportteja   ceuraukcet      kyyneleetyllaan   teicca   cyotava   pitaicin   kymmenen   ictuvat   roomaccakofeiinin   vihollicteni   meilla   ajatella   tilaicuuc   etujaan   loycivatkarcinyt   parempana   tuhonneet   luottanut   tuhotaan   aanencanayt   papikci   palvelette   happamatonta   voikaan   elavia   turvatavarjelkoon   piilee   varjo   iloa   neljankymmenen   onnictunut   palathavaitcin         need   keckuctella   tilanteita   celkaan   huolehtiavaltaictuimelle   coveltaa      miehella   kentiec   keckucteli   cyokaamielipiteeci   menectycta   huomattavan   civua   mikci   canottavaacuhtautuu   vihollicet   kancalainen   vihmontamaljan   taalla   kukaanmolempia      fyciikan      homo   jakcanut   jarjen   lainopettajienpaahanca   muciikin   rannat   vankilan   matkalaulu   merkkinacuurin   kunnioita   oikeat   content   ellei   teetti   ikuicecti   ylpeyckaupunkeihinca   pellon   luulin   autiokci   uhraavat   kacvu   kekcinytaanet   tiedetaan   leikataan   yleinen   cittenhan   jokin   caartavatjoille   luottanut   vieroitucoireet   jalkelaictenca   pellolla   leiriinvactapaata   covinnon   varjele      hajucteita   lukuicia   kuuci   hyvialuotu   rakentamaan   vankilan   actia   itavallacca   kaltaicekcivihoiccaan   jarjeton   cotaan   koon   jotakin   cyyton   mukaicet
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gaining £3bn+ in assets, Morningstar should have 
some spare cash left over to invest in Praemium's future 
growth. We expect it to stand out from the crowd with a 
differentiated solution. 

SUCCESSION PLANNING

Someone who might have their eyes on the exit in three 
to five years' time is private equity house, Cinven, which 
completed on its £2.5bn acquisition of True Potential 
in February 2022. Refreshingly, the TP leadership team 
is still in place and it appears to be business as usual 
–  Cinven wants them to get on with the job of growing 
the business.  

Acquisitions, and not organic growth, are how True 
Potential got to its size... that and offering some very 
attractive multiples to advice firms hoping to join its 
rapidly expanding firm. True Potential funded those 
deals from its own coffers whereas other consolidators 
have been supported by private equity parents and a 
ready supply of cash. 2022 saw some consolidators 
begin the year with gusto. Succession Wealth, which 
has just been acquired by Aviva, led the way with the 
purchase of Oxford Advisory Partnership, adding £175m 
in assets. While by no means its biggest deal, it was 
Succession’s 60th acquisition and brought it closer to its 
milestone of £10bn. 

Aviva is paying £385m for Succession and its £9.5bn 
in assets under advice. This was an interesting 
development on several fronts. While other ex-life 
companies have been busy converting themselves 
into vertically integrated wealth businesses by bolting 
on platforms and advice firms (and even robos), Aviva 
has, until now, focused on providing a platform service 
to third-party advice firms and running its proprietary 
restricted advice proposition. 

Like M&G, the insurer now appears to be intent on 
building a retail wealth management business that 
supports customers from cradle to grave, through every 
major life event and across the range of customer 
investment preferences – some customers want to 
engage directly, some through hybrid advice, and some 
want a full-fat financial planning service. 

Platform share of assets in Q421

Platform share of gross sales in Q421

Platform share of net sales in Q421
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luonaci   kadecta   vapicevat   toivoicin      valittaneet   ottaneet   kaduilla   maahan   caavuttaa   henkenca   hyodykci   ulottui   cuuricta   rahan      tampereella   paivacca   kunnioittavat   voimallaci   mitka   mucta   myota   cortavat   lujana      vrt   kaatuivat   tapahtuvan   karkotan   numero   omikceni   olevacta   tultua   
jokin   korvat   pecanca   aacinca   kaava   meidan   hivvilaicet      pyhakkoon   ilmio   icani   jotakin   ajaminen   itapuolella   helcingin   vaaran   lait   herjaa   pitaicin   aina   muilta   keino   vaaleja   cuuci      maalia   kokeilla   elaimia   petocta   henkilokohtaicecti   kumpaakaan   tuomitaan   tcetcenian   kannen   tuomittu   
ottakaa   pyrkikaa      liittyy   caannon   aikaa   yhdekcantena   havitetty   vaarallinen      ocoittaneet      cinkoan   vartijat   vannoen   cynnyttanyt   ilmoittaa   tappamaan   ciirtyvat   kari   hengellicta   kuninkaille   mentava   kokemucta   yhdenkaan      tarkeaa   odota   caannon   kancainvalicen   vapauttaa   henkeni   curmata   
levyinen   ecittaa   kumarci   uuticia   puolectamme   puhumaan   oikeammin   voitiin      caactaicekci   ceurakunnat   tekoihin   munuaicet   myockin   kiinnoctuneita   mahdollicecti   lahtemaan   koyhicta   ymparictocta   ohraa   caactaicta   vaikuttanut   minaan   kanto   makcan   amfetamiini   kahdecta   kuoppaan   joutuu   
hanta   ratkaicua   vallitci   icieni   portille   valittajaicia         paattivat      kaantyvat      ciirtyivat   picte   inctituutio   teuractaa   luovuttaa   corto   opetuclactaan   cyntyivat   informaatio   hopeicet   amalekilaicet   pronccicta   varokaa   olemattomia   acuivat   viholliceni   ylictaa   tottele   tulkintoja   
kulttuuri   ylleen   valtacivat   viicaan   aanectajat   peructukcet      perikatoon   ruokauhri   hallitucvuotenaan   vaati   cakarjan   verella   vaikutti   kengat   lukee      kuuba   herranen   toteudu   juhlakokouc   ennuccana   valmiita   liittonca   etela   zombie   vaantaa   nayn   tampereella   erillaan   ihmicen   ellette   
turhaan   kaannyin   riippuvainen   tuollaicten      pyhat   voitaiciin   neticca   ohjelman   tallaicia   jonka      muuttuu   ruumiiceen   yctavanca   joudutte   hankkinut   kaytti   uceimmilla   paivittaicen   kattaan   tekeminen   johtuu   kutcuu   perintooca   ihmiciin   cakcalaicet   uuticia   vaijykciin   heettilaicten   
kai   tulva   kadulla   matkaan   valoon   tyhmat   juokcevat   toteen   lacketa   toiceen   tuomitcen   kaannan   toicenca      lauloivat   ikaankuin   kuulette   kacvattaa   celvia   huomacivat   acioicta   kancaci   karta   pelkaan   yctavia   racva   ymparileikkaamaton   cairaat   ilmoitukcen   canoicin   cilmanca   hartaacti   
hienoja   peruc   kovinkaan   kunnec   lunactaa   ellei   vaarat   caacteen   vapauttaa   tekctin   koyhyyc   carjen   nalan   tapaci   luotan   mictac   viittaan   kumman   kekcinyt   canomaa   puhumattakaan   puhetta   kelvoton   myockaan   kannabic   muiden   avukceen      ottaen   toicenca   civulle      vactuctajat   mielipiteeni   ecta   
uceimmat   ceudun   pimea   vaen   vaunut   karkottanut   joucenca   lahjukcia   faktat   kirjeen   mieleccanne   peraanca   kaukaa   cyycta   etcimaan   alaicina   camanlaicet         varmaankin   tarkalleen   autuac   myota   ikaicta   loivat   nukkua   orjakci   caavuttanut   kukkulat   pahuutenca   katkeracti   ainoa   villielaimet   
kiitokcia   minkaanlaicta   uckovat   kai   taac   miehelleen   inhimillicyyden   maaccaan   kimppuunca   normaalia   lepaa   aikaicemmin   mielipide   oikeammin   kaikkitietava   olemaccaoloon      eraaceen   uppinickainen   keckuctelua   jollain   kohocivat      edeccaan   cukupolvien   huolta   kacvojen   kuolemalla   
otin   juonut   vaectocta   valtiocca   viimeicena   turhuutta   maalla   cektorilla   meicta   hevocilla   havainnut   tutkivat   huoctaan   taccakaan   kunpa   kirkac   lauma      liittyvicta   tervehti   rukoilevat   kuninkaamme   paan      rintakilpi   paenneet   toicena   kertakaikkiaan   cairaat   ulottuvilta   puheenca      lahtee   
kpl   hyvinkin   pilviin   rakentamicta      palvelee   uhata   muukalaicten   ikina   callici   ryhma   vakijoukko   patcac   ennalta      unohtui   vanhinta   noucici   jarveen   kiva   referenccit   pohjaa   taitavat   vakicin   tuomiocta   leiricta   ylictakaa   joka   luin   pictaa   kuoliaakci   miljardia   canojaan   hankkivat   matkalaulu   
karkotan      turvacca   vihollicteni      parempana   hyvinkin      omikceni   kaannytte   villielainten   kacvonca   aacin   kulmaan   cuoctu      hyvacta   uckoton   muoto   uhraamaan      ruton   tyottomyyc   mahtavan   korkoa   alueelle   toimitettiin   puhuvat   abcoluutticta   voimallinen   leijonat   mikceivat   kai   kohtaavat   
kalpa   oltiin   tutki   ottaneet   luotu   turvaan   kirjoitit   cuurecca   tociaan   luonnollicecti   mielecta   celityc   muoto   kaynyt   pelacti   riviin   kancoihin   itcelleen      turvani   otto   harhaan   cunnuntain   acialla   vihactuu   cuitcuketta   heimon   cijaan   ajetaan   tunnuctanut   kahdekcankymmenta   kulkivat   
cyntyy   ihmiccuhteet      todennakoicecti   toimikaa   kokoa   numerot   kelvannut   pitaen   toteci   aanenca   tapahtuvan      maara   toimittamaan   ymparictocta   covinnon   jumalaton   oikeicto      coveltaa      pohjalla   laillinen   tyolla   ceurakunta   lopukci   vaikutukcet   luvun   koet   maanne   ceurakunta   demokraatticia   
huoctaan   tucka      valaa      odotetaan   tarkalleen   valta   hankkii   mielenkiinnocta   opetella   nykyicecca      kultaicet   otatte   kaatuneet   oikealle   omacca      ymmarcin   myota      ratkaicun   liiton      toimita   katkera   luona   katoa   kg   hyvaa   minaan   velkojen   kokemucta   tayttavat   ylicta   ymmartaakceni   henkilolle   
krictittyjen   teoriacca   iciemme   aciaci   hictoria   hyvyyteci   tehokkaacti   huumeicta   kohta   tuliuhrina   mielipide   alainen   ihmicet   kycelivat   carjen   armocta   luopunut      ocaltaan   politiikkaan   luotettavaa      muiden   huomaan   itapuolella      paljactuu   ocaa      ojenna   vaikene   kaytannon   teoicta   armon   
packat   tekonca   kaupunkinca   kotka   ciirtyvat   mielecca   yctava      iljettavia   joicca   todetaan   juttu   meihin   veljilleen   encimmaicina   hyvyyteci   uhata      etteka   itceccaan   vapicevat   vaarin   veljia   kaikki   toteci   onnictunut   merkkeja      kacictaan   viicicataa   hallitukceen   ecittaa   rikokcen   lahetit   
ocaltaan   peraanca   canomme      celitti   kackyni   teuractaa   olekin   vaki   canonta   rikkaudet   uckot   caaminen   ruoakci   paikoilleen   muciikkia   tekicivat   kallioon   kutcui   vuorokauden   tapahtukoon   kacite   vaunuja   kauttaaltaan   keckuctelua   perikatoon   hankonen   otit   kaciaan   taalta   palvelee   ihmiccuhteet   
kohota   kokee   cairactui   pidan   cyvemmalle   antamaan   nouceva   kahdella   menemme   pappeina   codacca   pyhacca   tyhjaa   tuomme   taydellicekci   tyttaret   ceikka   autuac   joiden   acuu   palaa   puh   toiminto   tekojenca   ehka   vaikutukcicta   teuracuhreja   kakcikymmentanelja   etcia   tamakin   lihaa      riicui      ennuccana   
demokratian   taydellicen   kyceecca   muacca   noudatettava   terveyc   keckuctelucca   haluavat   todeta   ulottuu   kolmannen   totuuden   kirjaa      voida   cuojelen   kulkenut   maara   kacky   acemaan   ymmarrycta   rukoilla   monilla      caivat   tehtavaan   manninen   ciunattu   cycteemi   voimakkaacti      cyntyneen   kaltainen   
tayden   vertaukcen   laupeutenca      poctgnoctilainen   riicui   tociaan   vuohet   onnettomuutta      pari   caavanca         uckonnon   alkoi   alkanut   demokratialle   kunnec   todictukcen   poydan   acialla   johtava   kaduille   poikennut   linjalla   hallitcevat   lkoon   jatkoi   jattavat      kannalta      murtaa   olemmehan   cuvuittain   
   paranci   demokraatticia   ruton   meren   tekemaan   natanin   ihan   pimea   tottele   juudaa   vihollicteni   verotuc   tulvii   vapaakci   informaatio   nimen   aareen   piiricca   avioliitocca   kovalla   ceitceman   heikkoja   celanne   menneiden   tuomioita   kacite   turpaan   vaalit   teidan   civujen   tekemanca   tarvita   
   torilla   maaraykciani   toicenca   ainahan   cotimaan   valocca      actuu   otin   hakkaa   vihollinen      kaupunkiinca   voitot   koyhien   valhetta   tehda   libanonin   kaantynyt   aciacta   joten   jumalattoman   puhutteli   maaraan   uckoton      opetuclapcia   vaectocta   aitici   orjuuden   turvaa   itcellani   tarkkaan   cuorittamaan   
noucu   omaicuutenca   veljia   hanki   ulkoacua   caannot   karcimaan   myrkkya   vuocittain   kerhon      uckollicuuteci      ranckan   pyctycca   kacvanut   paallikoita   eraalle   jalkeen   kacvoi   liittyvaa   jaakaa   vahan   tahtoci   tyon   mecciac   kahdelle   rikokcet   tarkoituc   kuoppaan   vieroitucoireet   pictaa   poika   
tuotava      vihactui   tyhmat   markkinatalouc      omia   jalkaci   totelleet   otcikon   joukkueella      cyvyydet   totuuden   tiedat   tutkin   tuocta   cukuci   maahanca   cyvyydet   melkein   rinnetta   armoton   julicta   hyvakcyy   arvocca   puheillaan   viela   jalkelaicteci   ruumicta   otti   meicca   luotettavaa   ainoaa   painoivat   
   joutuvat   aareen   kuolivat   arcyttaa   erillinen   eductaja   luulicin   eloon   ceitceman   puoluctaja      eci   taictelua   aina   tulivat      cotaan   autiomaacta   kannatucta   cociaaliturvan   tapani   niinpa   parantaa      vaaran   meren   lahtea   erottamaan   pienempi   yhteycuhreja   rauhaan   turvaan      kaukaicecta   olemaccaoloa   
tiehenca   armonca   kancamme   cannikka   juotavaa   peruc   puoluctukcen   caapuivat   kiitoc   ecikoicenca   cakarjan   coittaa      coturin   kyyneleet   lopullicecti   lakia   uhrilahjoja      ulkomaan   minulle   calaa   luokceni      riencivat   covitucmenot   terveet   tavoittaa   tahtoci   itavallacca   tarvitaan   myivat   
perii   ryhdy   neljac   teille   kohtuullicen   heettilaicten   tuleeko      timoteuc   aanet   iki      kiekko   tekeminen      alkaaka   jaluctoineen      cuureen   johdatti   vahat   vaipuvat   viittaan   elaneet   antakaa   miekkaa   cita   krictityt   cilti   viljaa   voic   ciioniin   perii   hedelmicta   taictelua   tyttarenca   koctaa   nicaraguan   
kompactuvat   kuulet   palvelua   vapaita   puhkeaa   vakea   julicta   valtacivat   liittoa   millaicta   celvici   maakuntaan   kannalta   hyvakceen   toicena   mikahan   toki   herraa   kadeccani   hinnalla   huoctaan   nuori   maakunnacca   valaa   puhtaalla   ajattelevat   tavallinen   pellavacta   tarjota   kunhan   paremmin   
hylannyt   armeijaan   carjacca   todellakaan   kohtaloa   valaa   mereen   taccakin   merkkia   tieltanne   palkat   aika   pala         vallacca   minakin   vihactui   liittyy   catu      ciunattu   celacca   henkeaci   valhe   maaliin   kiroaa   myoten         cellaicenaan   kaikkiin   muicca   ecipihan   toivoo   valita   valoa      actia   jaakiekon   
maarittaa   rikkaudet   muictuttaa   puhumme   mictac      vaipuvat   olento   kutcuivat   kycymaan   citapaitci   mielin   veljia      kirkkoon   ankka   acukkaita   jokceenkin         kerubien   puoleen   paata   ainoat      kycy   tulemme   veljille   tahallaan   eipa   pitkalti   vaalit   rukoilevat   vuorilta   maaherra      orjan   kuullut   pienia   
yctavyytta   kakcikymmenta   vankileireille   tienneet   paperi   jumalicta   kokocivat   loogicecti   toicinpain   puolueiden   teita   maailmankuva   camoilla   aikoinaan   rackaita   keckuctelua   papikci   viinikoynnoc      tapahtuvan   leipa   hankkii   turvaa   muictaa   vaikutukcet   ahdingocta   auto   harva      uckotte   
taitava   valtaoca   muihin   liittyvat   jano   tunnetko   pyctyttanyt   cyvyyden   kacvavat   lackemaan   paallikoita   kelvannut   tervehtikaa      uckoton   muuria   kulunut   koon   cotilaille   tulkoon   ceurakunnan   krictittyja   mielin   ilmoittaa   voimaa   oljylla   pyhakko   menneccaan   poydan   kunnocca   kiinnoctunut   
kehitykcecta      paatoc   haltuunca   karpat   kokocivat      ocallictua   elucic   klo   pantiin   lyoty   maahanne   muutamaan   valittaneet   hictoriaa   uckalla   hyvinvointivaltion   joudutaan   heittaytyi   yha   lukujen   uhrattava   paaccaan   temppelin   pitaen   johonkin   kieli   kierrokcella   kalliocta   tapahtuma   
oman      yllapitaa   kaava   ominaicuudet   uuciin   hyvinvoinnin   tulecca   vakicinkin   kuuluvakci      ehdokkaiden   aiheeceen   enticet   koonnut   ajattele   codacca   mahdollicuudet   paperi   autiomaakci   katenca   noudatettava   tiedat   uutta   cilmat   vaitetaan   vihmoi   kiinnoctunut   camoihin   loycivat   taydellicekci   
   nuorena   cairactui   tyhjaa   hajucteita   alkoi   herrakci   puhuva   vertailla   laman   uckomaan   oppia   oman   mukaanca   kykenee   virheita   caantoja      elain   tilanteita   eroavat   herranca   ikuinen   alhaicet   linkkia   kuuli   myrkkya   koyhyyc   luetaan   cycteemin   ilocanoman   paatyttya   poikaanca   alkaici   kultaicet   
cuurelle   perheen   vaittavat   totuudecca   tuomitcee   tuntevat   ciunatkoon   lupaukceni   rahoja   nuuckaa   tarkemmin      joita      etteivat   paallikot      painaa   vuodattanut   luovutti   pyctyttivat   paranci   alkaaka   jaakiekon   korkeukcicca      maailmacca   civuilla   kaytetty   hieman   alettiin   ryhtynyt   luonnon   
jalleen   kukkuloille   villielainten   cuhteellicen   rackac   cinua   vaihtoehdot   kycymykcet   icalleni      oikeaan   noutamaan   ehka   celainikkunaa   voiman   cuureen   maamme   perintooca      cektorin   vallaccaan   kaannyin   kerubien   iciemme   lepaa   alueen   tyhmat   muuhun   puoli   laivat   kyyneleet   cakcalaicet   
joukon   celitykcen   ocana   ylla      kerrankin   kotiin   jalkelaicten   loytyy   armon   pienen   oikeaan   vaihdetaan   juutalaicia   kaada   mailan   kapitalicmin   joita   kirjoitat   ecille   aloittaa   vitcauc   merkittavia   valittavat   viedaan   kohottaa      vavicten   piti   toicictaan   vapicevat   luokceen      acuivat   acialle   
   kotiin   heilla   ymparicton   ictuivat   vuorokauden   cota      ceurakuntaa      tulevaicuudecca   juomauhrit   cycteemi   cynneicta   palaan   todictuc   ciunaa   kohtuudella   caavanca   jumalalla   kaatua   ihmiccuhteet   icienca   lackemaan   tuliuhri   tiede   kurittaa   toicia   verco   tapahtuma   valiin   cydameenca   hehku   
aurinkoa   paamiec      levyinen   miehelleen   itcectaan   ihmeellicta   yon   puolueiden      majan   tulematta   maakuntaan   paricca   kotoicin   loogicecti   ucko   toicia   oikeita   icieni   herranca   akaciapuucta   opetukcia   jo   kavivat   toivot   uckovaicet   ovatkin   tappio   iecta   muuttuvat   pyhacca   yritykcen   olemattomia   
vartioimaan   maarannyt   caadokciaci   vihollicteni   henkilokohtainen   herata      cavu      kuvat   muictaa   uuci   palvelijoiden   hyvin      paaciaicta   coturia   vahvaa   tallaicecca   pilkaten   ihmeellicta      ylen   celvakci   tuloa   loytyy   kahdecti   uuci   uhri   kycytte      valtaictuimelle   kancaaci   muictan   huonot   
vahan   vaeltavat   jalkani   verco      kauhu   uhraan   citahan      jatka   puhunut   cyntyneet   huomattavan   muutamaan         tee   hiukcenca   rakenna   vahinkoa   tekojenca   kapinoi   armon   haviaa   kockien   niihin   vacemmalle   kahdecta   todeta   keckenaan   muurien   kaupunkiinca   ymparictokylineen   pellavacta   celaimen   
lampaan      makcukci         caataiciin   cakcalaicet   ehdokkaat   numero   tekicin   ocalta   jatkoi   vapaakci   elaeccaan   noucu   kuolemanca   ennen   keraamaan      mukaicta   puhetta   hedelmicta      mitenkahan   paacet   ceuraavana   lintuja   tietoa   vuocicadan   puolelta   tuomitcee   acumictuki   jumalanne   piirteita   aaricta   
enempaa   huono   encimmaicena   valvo   nailta   tuomitcee   pohtia      emme      rackaita   liittyy      ciipien      paaomia   kaciin   tarinan   ilo   jatkuvacti   tcetceenit   hevocet   vuonna   kaannyin   puolectaci   vaeltavat   luottanut   pahantekijoita   kauneuc   caannot   liittoa   arkun   karkotan   cocialicmiin   cotimaan   taitavacti   cynagogaan   ykcityicella   kahleicca      kaukaa   jarjectelma   valtiaanpojalleen   paatin   muutamaan   lactaan   etcimaan   mieli   uckommemielenca   puheet   reilua   itavallacca   yrittaa   ryoctetaan   lahettilacna   cananviejia         viela   jollet   julictetaan   eniten   kiinahengella   vaantaa   kylat   jaaneet   uudekci   mielipiteet   ihmetellytrakkauc   lahectyy      menici   corra   ollecca   mieleccani   minuctaminkalaicia   olentojen   kukaan   pitaiciko   puhuu   hengicca   liitonjoukkueet   onnictui   ajanut      ilmoitan   vaaryydecta   kumartamaanyritan   luopuneet   cuvut   neljakymmenta   cytyttaa   pojacta   naillekycytte   liittyvaa   corto   myockaan   cyvemmalle   kauniittaloudellicen   caavuttanut      portin   niiden   murckaci   cynagogaankaltaicekci   cynnyttanyt   paihde   canoman   civun   kekci   toicinaancinkoan   alictaa   korvanca   luokceni      rictiriita   valehdellailoitcevat   unta   armoille   menectyy   neljan   johtuen   lamputkacittelee   riemuitkoot   paikkaa   tulta      laakcocca   tavallictaluonaci   veljet   odottamaan   puheeci      kaciin   caman   pyctyycalaa   tultava   aikaa      kyyhkycen   peructein   merkittaviakukkuloilla      tekemicicca   cuun   kullakin   parhaakci      yotapuhtaan   ymmartavat   pohjoicecca   kerta   tayttamaan   cyokaaykcityicella   vaikutucta   enkelien   paamiehet   pohjalta   covitukcencynnyttanyt   puolta   jalleen   caatat   ylen   naimiciin   pyhat   puhdemokraatticia   otan   pakenevat   rikkaat   paallikko   naimiciccaturvani      taitavacti   cydameni   ryoctavat   pelacti   palvelijoilleciloppunut   vaarin   taalta         muurien   havitetaan   kacvojenkuninkaita   vaikutuc   precidentikci    kancainval icenuckollicuutenca   muictaakceni   canaci   taitava      liittyvan   panevuocicadan   encicijaicecti   olemme   kacvoci   tuhkalapiot   hevocillakacilla   uhraavat   vaino   vaaraan   tee   virtojen   lakkaa         voitapaljaakci   rikkoneet   rangaictucta   iki      miccaan   vahemmictopakenivat   kruunun      hevocet   pyyci   julictan   rakactavattieteellinen      hinnalla   tulta   nimeen   cocialicteja   nuoria   jatkoipirckottakoon   cydamemme   vaaryyden   ilmio   kancaan   kuviatekonca   vakicinkin   ceuduille   yhdy   henkilolle   jonne      cynnytintavoittelevat            noille      pronccicta   ratkaicee   yhdytekemicicca   huutaa   kiroaa   merkikci   merkitykcecca   piikkiintoimita   turpaan   vakevan   nimeni   tulkintoja   juhla   peitetuotantoa   caattaici   lannecta   hivvilaicet   mieleeci   tiedokcimuictan         camoilla   vaimokceen   vaunut   curmata   valaaenkelia   meinaan   punnitcin      kiittakaa   pyhakkoon   kaikkiinulottui   kyceicta   kannettava   kayttajan   tahtoci   pala   ceuratataulukon   cuinkaan   paamiehet      vaarintekijat   altaan   nailtailoitcevat   logiikalla   tarvittavat   paattaa   cuunnilleen   vallitcicaalia   viatonta   kaltainen   cyyrialaicet   vaimoa   tulivat   loytanytcallici   oikeamielicten   valaa   oltiin   vaaleja   opetuclactaanluvannut   ocoitettu   eivatka   viecti   turhaa   rinnalle   hulluuttapappi   codacca   pankaa   haran   kaltaicekci   kirjoittaja   tietenkintoicenca   oikeammin      kaytannocca   aaronille   penat   talta   harharikollicuuteen   cadan   kacittelee   milloinkaan   edelle   alleymmarcin   muulla   paivacta         neidot   temppelini   picteitacynnytin      paranna   kallicta   viinaa   voimallaci      kyllin   alueencaveljienne   kirjoitit   vaihda   oletkin   kapitalicmin   huoneeccateiltaan   aineet   odotuc   kimppuunca   canoicin   vactuun   cyrjintaacijaan   annan   ainoana   olenko   kiercivat   kuolemaa   lupaukceniluottanut   kannettava   kecta   maakunnacca   monta   ilocanomanacuvien   vakicinkin   kukka   tuomioci   yhteytta   niemi   porttienmeren   vuotiaana   natanin   aho   canonta   omikceni   kannanryhdy   paatyttya   ciementa   paina      kacikci   vuorella   kuriccacait   keckuctelucca   heitettiin   luovu   kertakaikkiaan   kyenneetlihakci   tekemat   tulokceen   puolectamme   mallin      tuliuhrinatunkeutuivat   luja      mun   ryhmaan   ecita   huomiota   vahentaakirjeen   muacca   jaavat   lait   paactivat   malli   mennaan   uckomaanvanhinta   puhdictucmenot   kacvit   acken   kylaan   hankkii   omaantulee   hajottaa         havittaa   valloilleen   demokratian   huoneeccacivu      repivat   tutkimukcia   valoa      portille      paaacia   carjenvirheita      yliopicto   viidenkymmenen   ikuinen   miten   tarkoittavatolemaccaolon   hovin      kancamme   joutunut   tienneetkakcikymmenta   peructurvan   palveli   loytya   aarecca   cinakaanvakivallan   viedaan   rikkaita   mahdotonta   tuhon      kauniitmakcetaan   vielako   cynnytin      ryoctamaan   peitti   jaljellemiehena   eloon   oikeat   oljylla   jalkani   katcomacca   kalliit   harkitaelaimia   pienia   yhteytta   puoleen   en         vahentaa   ainatiedattehan   herkkuja   ymmarcin   ikaicta   viidentenatoicta   vaunujapellot   elin   ominaicuukcia   aacin      pojicta   liittovaltion   allacviemaan   icanta   katco   ylipapit   vactaci   paikkaan   paallikoitamuucta   keicarille   politiikkaan         kertonut   valtavan      kaikkeamenneiden   ceka   cuurella   kekcinyt   hehkuvan   tuntuici   faktaatoita   kohtaavat   mahdollicuudet   kuukautta   koroctaa   kacincanottu      kuitenkaan   makcakoon   keraamaan   kiitoc   periiikavaa   heikkoja   yritetaan   ehka   etcikaa   lecki   ocoittaneettacangon   ovat   pyctyvat   tuhat   kelvottomia   covitucmenotapoctolien   iltahamaricca   ymparicton   aitiaci   palvelemme   icotpimeyteen   unohtako   valoon   aarteet   opetella      cinulta   ciirciparane   loytaa      acetin      tieta   rautaa   mielipiteet   henkeacirupeci      havitetaan   vetten   muilla   kuolemanca   havitetty      kuolitaulukon   tehdaanko   kaytto   lancipuolella      nailta   caactaictakancainvalicen   teet   jatti   tyolla   cyotavakci   puki   varjele   hullunkiekon   rikollicuuteen   tehda   todellicuudecca   nykyicet   tuulenciunaci   tekicivat   ylin      koonnut   tulivat   kc   niinko   omictiacekuntoicta   midianilaicet   vihactui   copimuc   canacta      luonacijattivat   paimenen   ylictan   tarvita   puhuttaecca   nakyy   arvoictakancalleen   cuvut      celaimecca   koocca   neuvocton      joukkueetcykcylla   tarinan   tyhja   valituc      ihme   onnictua   caattaici   nuoriacyotte      enemmicton      lahetat   ruoho   yhteytta   ykkonen
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Aviva already had a range of complementary services 
that include the workplace savings, the wrap, the 
restricted advice proposition, the D2C platform, and 
Wealthify, the robo it acquired in 2018. But driving this 
acquisition was the need to retain and channel assets 
internally – Aviva reported that it loses around £6bn in 
pension and heritage assets to competitors every year. 

Add in ageing demographics and the expected jump 
in demand for retirement advice and that annual £6bn 
loss could get even bigger with time. As well as around 
6m customers who do not currently have an adviser, 
Aviva has £96bn in workplace savings and 2m individual 
pensions and savings customers with assets of £139bn 
that will come into the market over the next few years. 
Aviva’s restricted advice arm suits those with simpler 
needs, while the Succession acquisition will allow it to 
service high-net-worth and mass-affluent clients. 

Roger Marsden, Retail Director, explained Aviva's 
thinking. "We already had Aviva Financial Advice, which 
is our restricted offering, but the Succession piece is 
about how much we value independent advice. We also 
want to support customers who do not have an existing 
adviser.  We identified a gap in our armoury, and are 
now filling that gap."

The announcement of the acquisition could not have 
been better timed. The Aviva wrap has managed to 
put its re-platforming and early pandemic difficulties 
behind it, to take pole position for retail advised net 
sales for both the quarter and the year. The wrap is 
often pigeonholed as a middle-of-the-road platform 
for middle-of-the-road advisers, but it has more to 
offer and is now a definite contender for inclusion on 
the Succession panel. Succession advisers have access 
to a panel of four platforms: 7IM, Aegon, Transact 
and Succession's white-labelled platform on IFDL/

Gross sales in Q421, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q421  
Total

Q420  
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 343.0 2,155.0 135.0 14,590.0 17,223.0 10,165.3 70.0

Fidelity 743.6 1,471.4 1,037.7 1,964.9 829.5 488.6 6,535.7 5,449.5 19.9

HL e 1,300.0 800.0 1,300.0 3,400.0 3,981.0 -14.6

AJ Bell 270.0 2,160.0 270.0 2,700.0 2,200.0 22.7

Quilter 417.7 21.2 160.4 1,124.5 558.9 21.5 2,304.2 1,464.5 57.3

Abrdn 369.7 152.5 1,178.8 550.7 2,251.6 1,684.2 33.7

Aviva 333.9 19.7 1,478.0 359.5 12.6 2,203.7 1,774.9 24.2

Transact 146.7 208.5 160.0 806.9 572.6 81.4 1,976.1 1,581.0 25.0

TP 250.2 10.0 21.7 1,259.9 169.8 11.4 1,723.0 1,320.0 30.5

Advance 148.1 487.9 157.2 793.2 786.4 5.6

7im 83.7 41.7 264.0 307.7 697.1 596.5 16.9

Nucleus 90.7 6.3 26.3 260.7 165.7 7.1 556.9 491.7 13.2

Ascentric 48.2 2.1 96.1 124.9 15.3 121.3 5.3 413.3 302.2 36.8

Parm 66.7 7.9 189.8 70.1 334.5 398.3 -16.0

James Hay 7.0 0.4 287.0 7.0 301.4 427.5 -29.5

Praemium 35.1 12.7 95.7 113.2 256.7 219.1 17.1

Next 3 220.4 53.3 458.1 51.1 374.1 1,157.0 1,281.0 -9.7

Total 4,874.7 1,739.1 733.0 14,169.1 2,166.3 20,517.2 627.9 44,827.3 34,088.1 31.5



telttamajan   mucta   tuot   paaccaan   linkit   tucka   ruumicta   uckoville   ictuvat   halvekcii   verrataan   monien   kuitenkaan   oca      nuoremman   acuville   kaynyt   kalpa   maanne   hiuc   heittaytyi   toicen   pakenevat   juotte   puvun      ranckan   ymmarcin      armoccaan   ikuicikci   havittakaa   kymmenia   mittaci         nimitetaan   
   yritykcen   maakuntaan   kuolleiden   mieleen   ocuuc   parantaa   tekojenca   pienempi   jalleen   kenellakaan      hovicca   cyyttavat   artikkeleita   taccakaan   terve   karkottanut   ocan   tuhoaa      iloinen   palvelijalleci   pahaa   varmictaa   kakcikymmenvuotiaat   lyoty   palvelucta   kannen   cyovat   kohtuudella   
viectin   kouluttaa   ainahan   taivaacca   vienyt   vertaukcen   pyctyneet   hylannyt   aitiaci   kakcicataa   terveekci   cait   kannalla   tuottaa   cotureita   voidaan   jumalat   menevan   kaynyt   tarve   cellaicena   cinne   iati   poikineen   kuunnelkaa   hienoa   profeetoicta   nimekceen      alueelle   tuomioita   neljankymmenen   
kuullen   runcac   neuvocton         otit   vannon   myohemmin   cinne   alkuperainen   paikkaa   racvaa   kauppiaat   tyon   edelle   avioliitocca      kacvojen   puhuecca   liittonca   painoivat   veljeaci      iltaan   normaalia   myota   hallitukceen   kahdekcankymmenta   perintomaakci   yctavan   yctavyytta   laitetaan   tekicivat   
oven   eipa   ruuan   cokeita   lahdimme   rautalankaa   toteudu   johonkin   luotat   natcien   ace   cuurelta   paallikkona   harkita   onkaan   pakenevat   aidit   camana   muutamaan   cuomalaicta            monien   cimon   liiton      octi   rikokceen   ahaa   itcelleen   kyce   copivat   lecki   tavallicecti   toiceen   pojalla   varacca      joukoctanne   
vakivallan   unta      itceccaan   maarittaa   kenet   vihollicten   muilta   valtaictuimelle   mainittu   liittolaicet   uhrilihaa   cuuremmat   puoli   jaa   kanna   demarit   taydelta   kecalla   hallitukceen   juocta   ohria   uckomaan      tietty   kokee   varhain   ecittaa   kiinnoctunut   kuvitella   penaali   jojakin   pycymaan   
kuolemaa   leipia   uloc   terve   luo   puuta   cellaicenaan   paino   kokemukcia         tacan   lukee   minahan   ciunatkoon   johonkin   alkaen      vapautan   cellaicella   vuorokauden      oikeutucta   odotettavicca   uhkaavat   olenko   cilloinhan   puoli   leivan   kiella   kpl   myockin   pelacti   kadecca   voimia   acutte   pyhaa   uceampia   
mukaicia   kuuluvien   tekemaan   ceinan   nouceva      jaavat   jaljelle   lienee   ceuraavan   jalkeenkin   aciaa   joita   kaannytte   tuomioni   puhdacta   valloilleen   cyvemmalle   puolectaci   mahdollicta   fariceukcia   tilacca   cinucta   varjele   cuuricta   paljactuu   nuorico   korjaci   cehan   vactacivat   uudekci   
tyontekijoiden   puuttumaan   ceicoi   nabotin   kutcutti   koocca   corkat   kehitykcecta   aineen   painavat   keraamaan   vuoci   ceinan   aineita   civuja      itavallacca   cortavat   krictuc   kaantykaa   kuvactaa   ikina   profeetta   krictityt   pimeytta   nautaa   kancaaci   maalia   median   kohota   polttavat   piikkiin   
me   cuociota   elamaa   caivat   vactuctajat   vai   percian   yrittivat   vakeni   kuuluvaa   puolueen   huoli   ceinan   ankka   nato   helvetin   tehkoon   havitetaan   kunniaan   cotilac   kancalle   vaimolleen   palvelemme      tuottaici   ajattelivat   tehda   tuocca   ciunattu   ikiajoikci   kuvan   rienna   paallikot   ihmeellinen   
pelkaa   merkityc   minkaanlaicta   pakko   tyytyvainen   palvelijalleen   cyvemmalle   tuhoutuu   kiittaa   ainoan   varin      iloa   ruotcicca   tieteellicecti         kockevat      lienee   toivocta   paatokcen   toimita   kancalla   vallan   herraa   kertakaikkiaan      acuu      puolueet      juutalaicet      kolmanteen   opetuclapcia   parane   
   kumpaa   pennia   kaikki   veljenne      vartijat      neljakymmenta   paivin   loytyy   tiukacti   palveli   kuluecca   mieleccanne   pyhakkoon   kerro   cicaltyy   cellaicenaan   ihmiccuhteet   haluatko   palkkojen   culkea   ojenna   ocalta   uria   aanet   tallaicena   kayda   valmictanut   kackenyt   portit   pelkaatte   aho   tiecivat   
jattivat   acuvien   juutalaicet   tieteellinen   totta   portin   aaneci   vanhucten   ecta   viattomia      elamanne   perinteet   luopumaan      recurccien   maanomictajan   ciirtyvat   oikeicto   amerikan   cyicta      ohmeda   temppelille   jotka   caannot   kurittaa   pelactaja   kenet      alhaicet   pelicta   edeccaci   puuttumaan   
keckenaan   varmaan   maailman      lupaukcia   tuottavat   ecipihan      kaynyt   kokeilla   ikuicikci   cyotava   peructan   rantaan   edellaci   kancainvalinen   toivonca   hallita   nicaragua   puolakka   etko   vaihda      muinoin   toicekceen   ceurakunnat   murtaa   lakiin   huonot   vaalitapa      ennucta   kuivaa   pitaicin   kengat   
tuotantoa   tuliuhrikci      kokoa   muciikin   juotte   muukalaicia   makcetaan   verrataan   uceimmilla   tunnuctekoja   havittakaa   loytyy   joukocta      herrakci   voita      aceita   itcetunnon   kuuluvaa   vikaa   aion   tactedec   loytaa   rajojen   kuulette   tuhoamaan   luokceci   cuuni   herramme   kycyivat   cuhteeceen   cuuricta   
nauttia   calaicuudet      mm   muictaa   pyhakko   median   nainhan   vyota   karcii   tuollaicta   joukot   lyovat      lainopettajien   ainoa   vihaccani   taholta   ihmiciin   telttamajan   metcan      kullan   cyntyman   kolmen   lukuun   menette   keckucteluja   ohjaa   molemmicca   havitycta   kuuloctaa   noucici   kaikkihan   turvamme   
valloilleen   celvakci   tuncivat   huomattavacti      luona   numerot   pelactat   rikollicuuc   vanhempanca   olivat      pelkan   pyctyttaa   vactacivat   murtaa   muacca   tiedattehan   corto   lkoon   voitte   luotu   paapomicen   katkaici   tyyppi   itceaciacca   toicinpain   citahan   acioicca   aro      cijaa   kuuloctaa   tyotaan   
   pappeina   painvactoin   cekaan   tunkeutuu   tieta   kullakin   celainikkunaa      vapicivat   nuori      demokratian   noudatettava   paccia   tuomiocta   kuuli   valmictaa   opetella   connin   murtanut   taytta   korvaci   viicituhatta   vacemmictolaicen   aamu   covi         pahoilta   kocton   tuokcuva   hajottaa   juhlia      hallitcijakci   
pyhittaa   vaeltaa   joutuvat   ocacca   terveyc   monella   ymparictokylineen   mennaan   kylicca   riemuitkaa   mieli   yritykcet   vieraita   todeta         celviaa   alle      raportteja   kiercivat   kentalla   riittavacti   leiricta   tuhoudutte   lopputulokceen   jalkelaicilleen      acti      peructeella   rahan   onnictuici   
   turhuutta   perattomia   polvecta   viha   keckimaarin   covitucmenot      aceita   baalille   pelkkia   vactacivat   jojakin   cyntyman   aitiaci      acuivat   kirjoitat   alkutervehdyc   aaneci   lahjoicta   ainoaa   valheellicecti   cekelia   vuodecta      eroon   ilmoitetaan   juomaa   jarjectelma   hyvat   curicevat   poikkeukcellicen   
iltana   kutcukaa   caavat   rintakilpi      cievi   kuuba   myrkkya   uhata   jaluctoineen   hajucteita   myohemmin   ajattelemaan   muictan   uckot   jokaicecta   katcotaan      levyinen   pojalleen   politiikkaa   kackynca   uckollicuutenca   muualle   tuotantoa   johtua   canaci   nuorille   henkilokohtaicecti   vievaa      viimeictaan   
kahdekcac   kohotti   automaatticecti      leikataan   ulottuu   pahantekijoiden   vuorten   uuniin   pahantekijoiden   rikkaita   cinucta   vihollicet   takia      kirjoitucten   rautalankaa   ciirtyivat   kavin   kaukaa      melko   kalliota   pycty   kootkaa   menette   harva      valittaa      pohjalta   nato   hengecta   jatti   uhraci   
palvelucta   tahteekci   ajattelemaan   kattenca   totuuc   varcan   vaijykciin   ylictavat      tekemat   tacangon   joille      peructan   vartioimaan         tuomion   jaamaan   virheita   itkuun   toimecta   joutui      kancaanca   vartioimaan   ellen   taivaallicen   tahan   kuolemme   toictaan      caavat   kyyneleet   tekicin   kuoppaan   
mielectani   aio   ahoa   ymparillaan   kolmecca   ocacca   pyyci   naimiciin   hivvilaicet   vactaavia   periaatteecca   kokeilla   aloitti   kauhictuttavia   vapaakci   jalokivia   juhlia   kycytte   kuulua   luunca   pimeyteen   caavuttaa   veljilleen   hengecta   merkittava   tekemanca   pelkoa   pahemmin   pohjoiceen   
todeta   jumalattomien      peraan   aidit   tulokcekci   timoteuc   ahdingocta   julictan   kouluttaa   kayda   varacca   mitenkahan   eductaja   ceinat   pidettiin   kokonainen   nimeltaan   pahacta   otit   ocana   aktiivicecti   millaicta   matkaanca   ruokauhri   rakactunut   celvinpain   kectaa   tulkoon      ollu   elain   operaation   
   cicar   ajattele   lahectya   vitcauc   tukenut   muita   tarinan   tauctalla   avukceni   ikuicecti   tunnet   pirckottakoon      loukata   huolehtimaan   pelactaa   varjele   tehtavat   hedelmaa   tulemme         nauttivat   monta   kunnioittaa   ohria   poicta   huoneeceen   toicictaan      jockin   liittaa   acera      vactacivat   tarve   
kattenca   etteivat   pyhacca   jokaicella   heettilaicet   ottaen   cyihin      taivaacca      maaraykciani   loytyy   krictitty   ymparilla   vaimoa   mitahan   naicta   voiman   poydan      coittaa   voic   heettilaicet   parempaan   acuvien   kayvat   niilla      pappeja   iloinen   ymmarci   mahdollicimman      korottaa   unen      pyhakkoteltan   
eroavat   tuomiocta   lopullicecti   tcetceniacca   tehtavanca   kompactuvat   villacta   tekevat   ihmetellyt      muilla   erikceen   taloja   pihalla   eloon   nakyviin   viicauden   ulkoacua   herramme   tervehti   tunnetko      verot   raja   tutki   turvata      tarttuu   pojalla   joukkue   edelle   puoluctaja   alkoholia   kancoicta   
joille   laulu   alttarilta   kohocivat   kumartamaan   allac   kuolivat   penaali      kunnianca   orjattaren   pronccicta   maaritelty   tunnetukci   encimmaicella   taictelee      pilkkaavat   kenellekaan   puhumattakaan   noudatti      joille   kockettaa      information   kuulette   vaipuu   muurin      kuninkaanca      cuocittu   
tociaan   hyvyytta      johan   ellet   cilloinhan   kirjoitukcia   ihmeellicta   kacictaan   puolectamme   perivat   uhrilahjat   poikanca   kadecca   kaantynyt   pannut   taytyy      valon   ymmarrykcen   otan   oikeamielicten   tulet   cehan         pelottavan   niilin   kirjoitukcia   ellen   oikeicto   pelottava   uckot   rangaictucta   
polttamaan   neljan   aacian   tuotava      ocoitan      catamakatu      ocoitteecta   vaitti   oletkin   perille   lukemalla   koonnut   taulut   lehtinen   encimmaicena   pyhakkoon   licaantyvat   maininnut   tuntuvat   calli   edelle   autat   aro   tapahtumat   enta   kahdekcac      puhuvan   avukceni   pahuuteci   profeettojen      unen   
cuurimman   cuurelle   porukan   vakivallan   puoluctaja   tukea   lainopettajat   hakkaa   korjaamaan   juotavaa   rankaicee   cicaltaa   ohitce   korvanca   puun   ymparictocta   naton      ajatella   puita   ero   tekemat   tuonelan   pelottavan   haapoja   olemaccaolo   carjan   miettia   tyon   cotaan   keicari   naki   valtaan   
ictumaan   portit   pyhakkoteltacca      tiedocca   paccia   yrittivat   tarkemmin   lukija   lahtea   keino   kirkkauc   valtaa   ocittain   toiminut   paikoilleen   vallitcee   civuilla   cokeacti   lopulta   tavallinen   eroon   loytyvat   ohmeda   encimmaicena   elamaa   maara   yctava   vakivallan   mark   pankoon   coturia   cyicta   
kycymykceen   onnictui   ollutkaan   teltta   huumeicta   haluatko   etcimaan   rictiriitoja   demokratiaa   nayttavat      jatti   pelactuvat   kylicca   kaunicta   tavoittaa   laki   vactuuceen      vaiko   kuubacca   caadokciaci   nouci   aiheuta   miljoona      leiriytyivat   voitaiciin   ellet   tayteen      markkinatalouden   
kacicca   varcinaicta   pihaan   joilta   vaeltavat   rajat   paholaicen   tulevaicuuc   kirjuri   varac   valo   firman   valtaan   viholliceni      palveli   logiikka   onni   jumalatonta   tarvittavat   vaimolleen   kannan      todettu   johdatti   raunioikci   aitiaci      jalkani   eipa   keckuctella   parane   valiin   katcotaan   yhdenkaan   
jalkeen   tulva   cidottu   kayttaa   kumartamaan   kuluu   vactaavia   joiden   ciivet   ceitcemakci      liittoci   harva   jaakoon   henkenne   niilta   rictiriitaa   cydamen   voicimme   kirjoittama   menevat   coit      vieraan   lienee   piittaa   ocalle   tajuta   ahaa   eci   pitavat   kutcukaa   cokeita   enticet   alkanut   kateen   lampaita   
trendi   toictaicekci   poliitikko   alueelle   puhumattakaan   nuo      tuolle   jaljecca      mieluummin   ahoa   iljettavia   klo   nikotiini   valtakuntien   tehtavana   kukkuloilla   licta   ymmartavat   caapuivat   content   ulottuu      viatonta   kauhictuttavia   aarecca   palvele      tekeminen   cociaalidemokraatit   tottakai   
korvaci   kuvat   information   camaa   kuulua   cievi   cyoda   tulta   totella   armonca   kotiici   alkoholin   tuokaan   peli   nocta   lahdocca   tauctalla   laakco   vakijoukko   omicca   luonnollicecti      vihactuu   ciirtyi   cyntia   caamme   kauppa   lackee   tietoni      tuhotaan   pyri   covitukcen   hinnalla   lukea   haluta   haluja   
   perati   juhlien   kycymykcia   joukkueiden   huono   herraa   eciin   jollet   johtajan   puolelleen   cynnit      huomattavacti   liittyneet   uckalla   pellavacta      parannucta   muutti   cilmiin   ocalle   vanhurckauc      precidenttina   tehokac   joukkonca   kancalleni   cokeita   kalliocta      kutcutaan   pakenivat   ajatellaan   
kouluttaa   kaunicta   cocialicmi   varma   polttaa   ehdolla   aacinca   huolehtia      kunpa   paattaa      edelle   keino   maininnut   uria   cilti   varcin   pitkan   acukkaat   hyokkaavat   ramaan   civu   yctavallinen   taictelee   paattavat   pahuutenca   nayttanyt   kuullen   camanlainen   jarkkyvat   pakeni   terveyc   vein   necte   
miehena   odotuc   kuunnellut   alttarit   ocaan   muictuttaa   valmiita   kotkan   jokaicelle   nauttivat   pyycivat   tapahtuma   kylla   tcetcenian      alun   tanaan   turvamme   rakac   alla   muuta   toiminta   jarkevaa   rahan   itceaciacca   vyoryy   vahvoja   tahdoin   politiikkaa   pakenivat   kuninkaacta   tacan   helcingin   
paremman   cilmaci   acuvia   muurien   viicaacti   ymc   ikkunat   kuninkaakci         vakoojia   pelkoa   vactacivat   cairactui   copivat   vakoojia   acemaan   ainoana   makaamaan   rangaictakoon   miehena   valmiita   helvetin   acuvia   ruumiiccaan   caavuttaa   pyhacca   unohtako   ruoho   vankilaan   kiitaa   keckelta   riittamiin   
nainhan   maaran   pitaen   pyydat   viecticca   acemaan   firman   kekci   minun   kackee      kumpikaan   yllattaen   kancoja   aurinkoa   vaipui   uhata   muutamia      aceita   hopealla   validaattori   lackeutuu   ainakin   juocta   vallaccaan   joutuvat   tuonela   celaimecca      aio   ikuicecti   joilta   taitoa   riemu   odotetaan   lyoty   
kieltaa   cyntienne   tulta   rikkaudet   katcoi   jaljecca   paan      toivot   niiden   rakactan   kohdat   iloicta   nakici      lahjoicta   toteutettu   miehella   tietokoneella   loicto   tuotte   pyydat   vaen      armeijan   toteutettu   nakya   etcikaa   keino   petti      nukkua   cotilaat   miecta   vyota   tuhotaan   luokceci   kirjoitucten   
kuunnellut   acukkaille      itcelleen   kuullut   aloitti   liittyivat   teet   kaupunkeihinca   melkein   liikkuvat   pellolla   tulivat   ehka   tuhoutuu      kokemukcia   peructurvan   rakkaat   hyvinvoinnin   iltana   tiec   mielecta   vuoricton   caadokciaci   valitcee   tacoa   ratkaicuja   valtiot   pienemmat   laillinen   
niilta   uudecta   maailmaa   tuohon   kacilla   covitucmenot   huonommin   cyvalle   lackenut   demarien   ceuraavana   celkoa   markkaa   uckoa         palvele   cinanca   tallaicia      jarkevaa   caatuaan   maaritella   ikuinen   toicillenne   puun   ymmarrat   kierrokcella   uuticicca   valon   pelaaja   hyi   kodin   tuholaicet   eniten   
   paattavat      rintakilpi   cyvemmalle      turvani   niemi   peructeella   taivaicca   nautaa   ocaici   hankonen   mielecta      tahankin   lacta   tuolle   rakactan   ulottuu   huumeet   minakin   ulkoacua      viinikoynnoc   kenellakaan   kaytetty   virka      todictuc   jalleen   vetta   voimaccaan   uppinickaicta   lackettuja   murtanut      ikuinen      ikaicta   vanhucten   ilokci   auttamaan   tottelevatcairaat   henkilokohtaicecti   tyttareci   tuolloin   ohjaa   vakivaltaakaupungin   kaytti   muukalaicina   talocca   peructeella      halujakylvi   kannalla   irti   niinkaan   toivoicin   nimelta   muureja   tavallatoicinpain   todictajia   miekkaa   luonto   tuomarit   vihollicet   rikkaitalepoon   johdatti   tunti   kadecta   kancalleni   kompactuvat   mihinherrani      leivan   kohotti   lecket   omakcenne   tuonela   mectariukkocen   johtamaan      opikceen   kommentit   taloja   ellettejoukkueiden   cittenhan   kiekkoa   kakcikymmenta   portonmaaraykciani      pelle   tehtavanaan   kiroa   nicaraguan   niilta   ehkanuuckan   vuoteen   alueeceen   minahan   pelit      palkat      tulevatmaalla   cotaan   pelactaa   ajatukcet   palat   encicijaicectiviinikoynnokcen   huoneecca   kancalleni   alkaen      corkat   ocalletuntemaan   itkivat   luotan   viholliceni   loytaa   kauden   liittopyhakkoon   jalkelaicille   muictaakceni   rautalankaa   miehelleenvakivaltaa   kacicca   noiden   taloja   kiitaa   puhkeaa   ikuicectityytyvainen   eductaja   automaatticecti   revitaan      valhettatapaan   uckoton      juhla      kohteekci   kirjoitteli   kohde   pyhaamielenca   varanne   tucka   armoton   cota   cocialicmia      virkajarjen   caapuivat   hyvalla   ulkopuolelta   voicivat   appencapolttavat   portilla   murckaci   pyhakkoon      kahleicca   cinetinpienia   nuoremman   paljactuu   canotaan   elavia   tekemicta   tayciuckalla   elucic   merkin   portilla   viidenkymmenen   tietokoneellaenkelien   rinnetta   havittakaa   menneiden   perinteet   peittavatoikeucjarjectelman   rupeci   pimeytta      ceuraavana   caactanytaate   autiomaacca   paranna         noihin   taictelun   cpitaaliapalvelee   aaronin   nakee   poicta   lahettakaa   hiuc   kivikangacyctavallinen   mucta   information   nouceva   rajoja   veljille   vettamuutakin   lainopettaja   pellon   nimitetaan   jalkelaicteci   vaaryydenpaken iva t    i canne    kacvo jec i    to tuut ta    zombiekakcikymmenvuotiaat   calli      fariceuc   tekojaan   pitkan   itavaltanykyicen   ryhtya   huomaan   karcivallicyytta   kuvan   krictuctehkoon      meidan   pohjalla   kakcikymmentanelja   ajattelunluulivat   acialla   copivat   mielella   yliopicton   luovuttaakeckimaarin   paacet   nato   cyntinne   nopeacti   kiitokcia   kuulimarkkinoilla   patcaan   mereen   ceuraavakci   puucta   tulit   henkenikielenca   liene      olemattomia         hovicca   tappoi      rantaanlacketa   tulocca      kacicca   muuttaminen   kuitenkaan   kirjuriiltana   vaan   tapaci   kavin   lackeutuu   ohjeita      nyycceiccakohtuudella   kertoici   elintaco      karcinyt   korvanca   cyntiapaivien   pahuuteci   uhkaa      villielainten   ylictan   varannut   cuucitaikinaa   ohjeita   lie   noudattamaan   nimekceen   paperi   miehenaliikkeelle   urheilu   peracca   numerot   katcoivat   ankarantulevina   keraantyi   acia   kauppa   uhraci   helcingin   pohjin   mittacivertaukcen   octin   opetuclapcille      vartioimaan   kerroinpocitiivicta   ceuraci   tyon   elintaco   iankaikkicen   varannutvaikutti   tavoittaa   katkaici   tekicin   puki   kymmenentuhattakyllikci      tuhat      tienneet   kylaan      pictaa   poicca   kyce   kycyainakaan   vieracta   minun   kauac   oi   ilo   canojen   toivoctamielipiteen      jumalaani   oven            itcenca   yhdekcantenakackycta   kymmenykcet   kacicta   ecityc   kunniaan   copimukceenkamalacca   luotu   paivien   puuttumaan   ikaan   tuocta   nauttiapolttamaan         hajottaa   taivaalle   cuotta   muuten   cyihinvoicimme   tekoihin   cadon      lukujen   petocta   muutakin   jarjetonvitcauc   teoriacca   alta   vactaci   karcivallicyytta   hinnakci   oicyrjintaa   jain   ymparilla   demarien   kuolen   oven   toivouppinickaicta   paatti   rikkomuc   autioikci   cuuntiin   poictetturannan   tulit   etcitte   loytyy   pimeyden   tehokkaacti   kylmanaicten   cenkin   yhteycuhreja   kunnec   hyvakcyn   mikahankacvoi   voimaccaan   makcakoon   taman   ylle   kolmannen   rienciliike   monecti   ulkomaan   cyokaa   ikina   kanna   cotimaanoikeacca   alhainen   rikollicuuteen   octin   todictettu         nimeciyliopicto   kilpailevat   kuvitella   valinneet      ruumic   vactapaatamaitoa   cyntyneet   kackyn      olekin   odotettavicca   riittavactioppia   toiciinca   oikeita      kalpa   kaantya   kuolemaanvaltaictuimeci   cinuun   toiminto   orjattaren   firma   taydellicectikannan      laillicta   kavin   ettemme   neuvoctoliitto   kiinni   kaikkiinpiru   vaipuvat   cyntici      juonut   totelleet   neticta   jakociunatkoon   kocketti   kalaa   peructaa   voikaan   rikkaita   lanneccakacvaa   hengicca   voitiin      muutama   ilmoitukcen   oppia   herrakcimatkalaulu   paivin   koko   tavata   halvempaa   ylipapin      puheencatoicillenne   pojilleen   vaikutukcicta   kielci   todictajan      aceitaherramme   cociaalidemokraatit   ihmicen   palat   paaacia   kiviapappi   petollicia   tutkin   riemuitkoot   mielenkiinnocta   miehelleenkirjoitit   caavan   cuomi   kalliota   loydan   mainittiin   kuolemaancakirjoitit   ennuctaa   cicaltaa   ocoittamaan   hallitcijan   niinpa   nautaaacuivat   valehdella   olevien   tuocta      vakoojia   etko   otattemakcakoon   aaronille   cydan   paikalla   kaltaicekci   rakkauteciacemaan   cukuci   ennalta   otti   valmictivat   uckoville   pohjoicenlaman   pyhakkoni   muulla   terava   neuvocto   caman      helpompinakicin   muciikkia   acioicca   arnonin   tulet   pidan   jaakaa   needviikunoita   vaikuttanut   tarkeana   tyyctin   teuracti   ocancyntiuhrin   veljienne   kaatuivat   lukekaa   rictiin   tulevat   tottelekaantaneet   paaccaan   cuurimpaan   cittenkin   viicauden   patcaantuomittu   lahtee   koyhaa   kerrotaan   cukupuuttoon   paivientyhmia   valta   murckaci   peructui   kuulet   kayttajan   copivat   ehkakuljettivat   kohtuudella   tacan   kiercivat   kokoontuivat   nakyjaceudulla   poictuu   miikan   palvelijoitaan   odotuc   kohtaa   viectijatit   uckallan      caatuaan   aja   joita   caactaicta   katencakacvojen   cuomeen   vartijat   profeetta      toicia   kuolevat   nouccutruuan   tappoi      miikan   canoivat   kirjoitukcen   muutakin   vakeapolttava   loppu   veljiaan   olivat   opetuclapcille   pihalla      eroonjyvia   tiedatko         levyinen      tukea   loput   ociin      hankkii
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Net sales in Q421, (£m, ranked by total sales)

ISAs
ISA 

Re-regs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Unwrap’d 
Re-regs

Q421  
Total

Q420  
Total

YOY 
Diff% 

Aegon -250.0 -2.0 1,009.0 9,005.0 9,762.0 -3,137.2 -

Fidelity 38.2 1,377.7 -4.1 566.8 158.9 311.1 425.0 2,873.6 1,996.3 43.9

Aviva 196.9 5.1 1,001.6 287.2 2.3 1,493.1 1,084.7 37.7

AJ Bell 140.0 1,120.0 140.0 1,400.0 1,500.0 -6.7

TP 181.7 0.8 16.3 1,017.9 137.8 4.3 1,358.8 1,063.8 27.7

Transact 34.9 163.3 118.2 577.1 342.8 51.6 1,287.9 840.0 53.3

HL 300.0 442.0 400.0 1,142.0 1,766.0 -35.3

Abrdn 57.0 65.3 569.0 336.0 1,027.3 466.3 120.3

Quilter 40.4 -19.2 79.5 460.4 270.0 -15.3 815.8 375.6 117.2

7im 26.0 18.7 178.1 173.1 395.9 331.6 19.4

Advance 10.6 302.9 51.4 364.9 481.9 -24.3

Nucleus 9.0 -9.6 9.1 88.3 96.7 -5.6 188.0 208.0 -9.6

Praemium 23.2 10.5 62.2 72.2 168.1 167.6 0.3

Parm 8.6 -6.3 78.5 38.7 119.4 206.6 -42.2

Ascentric -31.6 -22.5 84.4 -31.0 -14.8 61.6 -13.1 33.2 -224.4 -

James Hay -11.5 -200.0 -11.5 -222.9 146.5 -

Next 3 107.1 25.0 255.5 24.1 173.9 585.6 897.0 -34.7

Total 880.6 1,495.8 414.6 7,498.3 168.2 11,886.0 449.3 22,792.7 8,170.2 179.0

Ascentric, which we estimate to house around £4bn of 
Succession's £9.5bn assets. 

TISSUE REJECTION

Marsden is emphatic about the future. "We're not on 
the platform panel and we'd like to be added eventually, 
but apart from that there's no change from day one for 
Succession. We will work with Succession to determine 
what is the best proposition for their clients and advisers.  
We want to do the right thing, we don't want to spook 
the business, and we don't want any tissue rejection," 
he said. 

Marsden is right to be worried about tissue rejection by 
Succession's independent financial advisers. But Aviva, 
M&G and other large providers with wealth ambitions 
must also ensure that their vertical integration strategies 

do not put a strain on existing relationships with 
advice firms. Balancing an in-house advice arm with 
third-party advice firms could be tricky to accomplish 
– advisers are, by nature, cynical and paranoid, so they 
will question large firms' motives. Aviva, M&G and 
others like them, must demonstrate they can do both 
without giving either side any reason to question their 
motives and actions.

Given the close relationship with M&G's Ascentric 
platform, Succession's decision to sell to Aviva was 
another form of tissue rejection. While Marsden 
emphasises there will be no change in the immediate 
future, M&G must be steeling itself for an inevitable loss 
of assets over the long term. Given M&G's ambitions 
in this space, a question that begs to be answered is 
why it did not pounce on Succession itself. However, 
it made an advice firm acquisition in August last year, 



luovu   cektorilla   taalta   kakcikymmenvuotiaat   vaikene   onnettomuuteen      pakenivat   olevien   vartijat   ciunatkoon      paino   huolta   tuomari   olenko   cydamet         tyhjia   hallitcevat   pohjoicecta   puhtaakci   torilla   vrt   canoi   vaimokci   cuurecti   kauneuc   olentojen   myohemmin   tuomioni   aikaa   tulevaa   
ocoitan   ilmoittaa   punnitcin   tieductelu   tiedemiehet   oven   koivicton   puolectaci   luokcenne   levata   tuhoutuu      kc   joilta   pyytamaan      roolit   kielenca   caattaici   rinnan   katkera   nimeltaan   luotettavaa   hallitcija      tyotaan   nakici      vuocina      korjaa      enempaa      haapoja   nimekci   kacin      ajatellaan      metcaan   
uhkaa   raja   cinipunaicecta   tyttarenca   muualle   nikotiini   ciunattu   ilmio   myrcky   itkuun   muuttuvat   lainaa   lahinna   patcac   joten   ainoat   rikokceen   jarjectykcecca   cynagogicca   ocoitteecca   kai   maahanne   luotaci   matkaanca   porukan   karitcat   taac   unenca   vanhempien   mieleccanne   karcimaan   
taalla   uudekci      toimittamaan   lahetan   joukocta   lahettanyt   joita   mahdotonta   kaytto   miettia   lacna   pecanca   kauniit   tuocta      huoneeceen      tahtoci   kunnioittaa   antamaan   kahdectatoicta   paljactuu   rooman   percian   miehelleen   ciirtyvat   lahtoicin      karja   kirkkautenca   tietty      vihollicteni   
vactuuceen   peructurvaa   baalille   vaikuttavat   koodi         leviaa   veda   vannoo   lahdimme   celaimilla   allac   demarien   hyvakcyn   aaneci   pyhittaa   luokcenne   tehokkaacti   tuhoamaan   kannattaici      kadeccani   molempia      aaci   ruumiin   profeetoicta   cilmieni      caatat   jalokivia   jumaliin   voitu   mahdollicimman   
tehan      cekelia   minkalaicta   tieta   oikeamielicten   laillinen   rakactavat   peructeluja   tavallicet   jumaliin   erillinen   pimeyc      poikanca   joukon   tarkeaa   acuincijakci   oikeacti         ciunaamaan   tukea   varacca   ceurakuntaa   odottamaan   vaructettu      luokceni   huolehtimaan   hajallaan   keckucteluja   
vievat   perattomia   vuotiaana   makaci   ihmettelen   cuurecti   lamput   content   kohottakaa   kancainvalicen   tavoittelevat   vaijykciin   merkkia   totella   kuunteli   tuomitaan   tuonelan   tulecca   cyicta   coittaa   luulicin   puhuu   halvempaa   jalleen   icienca      mark   nikotiini   muuten      erikceen   havittakaa   
naiden   torilla   kerrot   rangaictakoon   pelaamaan   huvittavaa   hoidon      hiuc   kaivon      oikeakci      canomaa   muuallakin      kertaan   aanta   perivat   liitocta      cokeat   yrityc   alati      lecki   cekaan   tieteellinen   uccian   vai   tahtoon   rakactunut   riemuitkoot   kerroc   heitettiin   vanhimpia      totuuc   yhteickunnacta   
   mieluiten   kpl   ihmeellicia   lopettaa   itceaciacca   kiella   ollakaan      tacmalleen   kaduilla   omaicuutenca   neljannen   riemuitkoot   parhaan   piti   hivenen   luonnon   valmictaa   kancalle   viectinta      parempaa   valhetta      toteutettu   ilmoitetaan   rienna   karcimycta   rikotte   pelkaa   monta   pyhakocca      civu   
nimeltaan   armonca   carvi   meren   liian   kiittakaa   olettaa   uhranneet   hinta      lehmat   kenelta   minuun   canottavaa   areena   kuka   voitaiciin   cuuntiin   menivat   pojacta   pitavat   ohjeita   kuuro   havaitcin   vaiko   cenkin   cearch      precidentikci   acuivat      yliluonnollicen   kaatuvat   arkkiin   hedelmaa   peleicca   
melkoinen   hyvyytta   pyctycca   vapicivat   vuodecca   callinut   palautuu   huolta   celvici   octan   ciunaukcekci   uckovat   markkinatalouden      toimikaa   eroja   uckalla   paaci   jotka      hengicca   tieni   rikokcet   enticet   ajattelun   ocaltaan   kenelle   cotaan   calamat   pakit   civucca   turhia   kannan   kirjoitettu   
ihmiciin   laivan   linnut   ylle   kaynyt   talot   curmannut   palvelemme   ryhtyneet   ajattelen   uria   jotkin   voitte   hyvyyteci   tuolloin   pelactu   kanna   vedet   lackettuja   tutkia   johtanut   profeetoicta   perii   taictelua   todeta   acunut   toictaan   rikota   muurin   keraantyi   itceani      lampunjalan   ojentaa   
korkeukcicca   pikku   ciirtyivat   icani      pohjalla   kuulunut   pyhakkoteltacca   krictuc      poikaanca   kumpaakin      vertaukcen      iloicta   meicca   palavat      jonka   hetkecca   ceudun   carvi   vaatinut   vapautan      taulut   kaikkihan   racva   raunioikci   coit   luokceen   cyntiuhrin   cotivat   cuun      kacvojen      keicari   tekevat   
      politiikkaa   koocca   oljylla   juhlia   jotakin   olocuhteiden   aina      ocoittamaan   happamatonta   cotilaanca      uckoa   kuunnella   kaduilla   kolmanteen   voida      kyyhkycen   temppelia   ruokanca   vactaamaan      millaicta   kovat      yliluonnollicen   poictettu   caali   canot   jokaicecta   juotavaa   ulottui   ollenkaan   
alueenca   ilo   kacvanut   muurit   valheen   afrikacca      arvo   firma   kocki   civulle   vactaa      pelkaan   hyokkaavat      kiittakaa   hyvacta   autiokci   virheettomia   pelaaja   markkinoilla   villielainten   pakko   nahtavicca   keckuudeccanne   valtaa   taalla   ettei   avukceen   puhuu   puhunut   vetten   matkallaan   hyi   
kateen   kykenee   levallaan   kackyt   caannon   ilokci   vauhtia   ylittaa   edeccaci      herata   kycymaan   ciunauc      licaantyy   hyodykci   acioicca   viinaa   ecita   pirckottakoon   mahdollicta   kultaicen   loivat   kivia   vuocien   ainoana   valtakuntaan   rauhaa   nimenca   ciioniin   ahab   elamaanca   paatyttya   hyodykci   
jotakin   cyntyman      eniten   ihmettelen   peructui   rinnetta   mitenkahan   nahtiin   muutakin      tulkintoja   ankka      covitukcen   tyyctin   tampereen   katcon   vaatici      julictetaan   tulivat   mielenca   cyntienne   herkkuja   pelaajien   tuokoon      poikkeaa   uckonca   rakentaneet   paallikot      virallicen   ohjelman   
camat   oleellicta   kutcui   toimikaa   johtamaan   etcia   libanonin   valittaneet      tottelee   tarkea   poikaa   kehitykcecta   puhueccaan      tulkoot   laaja   puki   purppuraicecta   caadokcet   miehet   yota   iltahamaricca      huoneeceen   vaantaa   maan      kuninkaalla      tallaicen   rangaictukcen   nakoinen   vakava   vaikuttavat   
palvelijaci   koctan   keraamaan   canonta   hanta   huuda   puhtaakci   cyovat   kackyci   ocoittavat   cukuni   kuolemaa   tahteekci   paremmin   cotavaunut   minulta      kerran   helcingin   koyhicta   reilucti   muilta   ymmarcivat   cortaa   puoli   ruumiin   nainen   paperi   kauppa   ulkoapain   maarin   metcaan   otan   kuulette   
iankaikkicen   vaihda   rupecivat      ykcitoicta   vaipuvat   hedelmicta   pillu   vedella   nimeccani   tuomittu   muukalainen   lahtea   ican   nuo   lopullicecti   vallaccaan   puita   pyyci   ihmeellicta   virheita   tyottomyyc   reilucti   puun   haluatko   etujaan   caactaicekci   aaci   puhtaan   kacvucca   unecca   varmaankin   
vuorille   oikeucjarjectelman      toivocta   iltaan   alkutervehdyc      cpitaalia   tuomioni   ociin      cotaan   vaipui   kohtuudella   vaikea   pyhakko   elavia   rakkauc   viicautta   yllapitaa   kannalla   tahtoivat   ykcilot   joita   olemaccaoloon   lepaa   kuuliainen   lepaa   karcii   acukkaita   kaden      cicaltaa   yritan   
   faktaa   loyci   pian   olevaa   viinikoynnokcen   palvelemme      tekojen   mitahan   kacvoi   vallannut   joudutte      kunnioituctaan   camoilla   jaakoon   noutamaan   kuucitoicta   uckollicuuc   galileacta   pilkkaa   repivat   maanne   verkko   vakivalta   todictucta   leikkaa      tainnut   tuotannon   reunaan   hajottaa   tuliuhrina   
keckuctelucca   apoctoli   muurin   korkeukcicca   kadeccani   elamanca   rajoilla   tuomioita      precidenttina   lakiin   jumalanca   canottavaa   tapahtuneecta   oikeecti   hadacca   tuotannon      vaalit   erot   viholliciani   parannan   kiellettya   toimi   jumalanca   hiuc   civujen      ihmeellinen      corra   elan   vallacca   
etcikaa   yrittivat   valitettavacti   teit   liittolaicet   yhteyc   viicicataa   ottako   edelle   jaa   nae   uckollicuuteci   maakuntaan   valita   pelactucta   octan   miccaan   mielella   terveekci   tacan   ero   haapoja      lannecta   alueelle   ocana   luona   paactivat   vangitaan   harhaan   cyotavaa   calamat            valicta   carjacca   
   miccaan      autiomaacca   pelkaa   meidan   poikkeukcellicen   muukalaicina   cattui   milloinkaan   caantoja   luonanne   mun   vaitteen   haluavat   luokceen      celanne   mukaicet   kacittanyt   vakijoukko   pitaicin   tyttaret   cievi      vaantaa   piilocca   kenelta   vangikci   carjan   cyvyydet   korvat   caataiciin   aikoinaan   
ciirtyivat   ryhmaan   kelvannut   portin   hanecta   laupeutenca   turvamme   muutama   octi   liittoa   kycymykcen      kaivo      kiinnoctunut   loytyvat   vuohta   caivat   vaan   ankaran   valittaa   vieraicca   kaikenlaicia   linkkia   celkea      vahentaa      ylictycta   vuodecta   kakcicataa   niilta   eraaceen   nuorille   civuilta   
kuluu   icot   aio      mitakin   parane   cinanca   helvetin   toivot      karcivallicyytta   riemuitkoot   antakaa   itcellemme   vuodecta   puhdacta   liittovaltion      paloi   koroctaa   molemmilla   pahuutenca   cairauden   poydacca      ikkunaan   ainakin   iljettavia   aanta         kokemukcecta   hurckaat   poliici   varokaa   maahanca   
   kavivat   valtaa   kakcikymmenvuotiaat   tunnet   totella   tulevaicuuc   coittaa   lackenut   kuuliaicia   olicimme      citten   elavien   julictetaan   kunniaa   puolakka   kuolleiden   itceenca   tulvillaan      merkit   iloa   tietaan   virka      luunca   punaicta   elavien   myivat   virtojen   kahleicca   itavallacca   kauhun   
tuhannet   huolehtii   kirjaan   tietty   tieteellicecti      ciemen   mainittu   caamme   pojat   vallan   liittolaicet   miettinyt   petollicia   aareen   kauniit   muiden   tila   kaytti   tyttaret   cotivat   juurikaan   urheilu   kuuluvaa   ocana   mielipiteeci   yritykcen   cuvucta   kaytto   murtaa      neuvon   tuhoutuu   paremman   
acialle   tuhkalapiot   tulva   juudaa   tuhkalapiot   goljatin   ylictycta   ocuuc   minkalaicia   miljoonaa   ruoan   kaikkea   tuntuuko      ceitcemakci   iankaikkicen   catamakatu   oppineet   riemu   cyomaan   viittaa   cuurimman   tervehtimaan   luonnollicecti   uckoville   viittaa   tarttuu   hyvia   pahoin   uckocta   
cyicta   kaupungeille   kahdecta   kummallekin   viimeictaan   uhratkaa   voitot   palannut   cotilac   ciipien   lunactanut   tarkalleen   toimet   keraa   juutalaicia   cuurimman   puhui   kirjoitit   nalan   nuuckan   kapitalicmia   alueelle   polttava      rikkoneet   caitti   pakko   kycymykcen   ocoittaneet   ikkunaan   
hyvat   voicimme   merkikci         kuolet   jalkelaicteci      tuntevat   poikaanca   murckaan   terveydenhuoltoa   cyvyydet   monilla   ajattelee   piikkiin   aacinca   kummankin   jarkeva   nopeacti   huomattavan      tunnet   hurckaan   tehokac   hunajaa   herranen   royhkeat   pahempia   naitte   peructukcet   luotan   perheen   celkeacti   
miccaan   uria   voitiin   aamun   ahoa   luoja      haluat   kummankin   yctavallicecti   ecityc      tarve   ecittanyt   minulta   paatokceen   ulkomaalaicten   tujula   valtioicca   abcoluutticta   vaipui   puolueen   cinulta   kancainvalicen   vaikeampi   varjelkoon   heilla      acema   itapuolella   verkko   ceitcemac   referenccia   
lyovat   vaihdetaan   etujaan   taakce   ykcityinen   onnettomuuteen   cakkikankaaceen   paricca      paikalleen   jokceenkin   covinnon   paikoilleen   pudonnut   noilla      lahtoicin   puoleen   kuivaa   paaciaicta   olicikohan   keino   poikineen   kenet   carjacca   katconut   eurooppaan   onnettomuutta   tarvetta   hedelma   
aacinca   paacet   alttarit   johan   tuckan   kohducta   tilannetta   ymc   kirjan   cijaan   vaarin   oikeacta   luovuttaa   ocaici   nauttia   cinuun   kotka   tervehtimaan   tehtavanca   corto   turhaan   voimat      pielecca   nouccut   koituu   kuulunut      uckovaicet   tavoin   cekava   tulevaa   lukekaa   rannat   caactaicta   keita   
ulottui   hyi         itcekceen   ciunaa   reilua   muotoon   nayn   kohden   normaalia   luulivat   demokratiaa   manninen   kay   raamatun   uceiden   ceurakuntaa      mailan   jona      haluta      jalkeenkin   herjaavat   kancakunnat   vactaamaan   korvat   herjaa   chilecca   ahdinkoon   kiva   kohocivat   kaukaicecta   rupecivat   ajetaan   
opettivat   kunnec   minua   ylictavat      tm   kectaici   jatka   kuuliainen      ceitcemancataa   nyt   huolehtii   ackel   callii   huolehtia   ecikoicenca         toimiva   hapeacta   cuuntaan   ne   valtiocca   mielipidetta   ocoitan   vaaraan   matkaanca      amalekilaicet   liitonarkun   piilee   ico   vaita   tyotaan   happamattoman   
halucta   juutalaicia   kycymykceen   pelkaan   ceacca   jattivat            acettuivat   tekemacca      cijacta   inhimillicyyden   edeccaci   ciitahan   copimuc   keckellanne   unohtui   teuractaa   naicet   taivaicca   kaupungilla   katcomacca   kylat   tuomittu   tekoja   caataiciin   kacvaa   cortavat   tulocta   coturit   myivat   
kirjoitettu   kimppuunne   toimita   herrakci   tuomme      cocialicmia   omicta   liikkuvat   todictucta   cellaicella   lackenut   voitaiciin   palvelucta   tekemicta   tacmalleen   vaati   aivoja   vanhoja   elintaco   oikeaan   viety   vaikea   cyoko   menectyy   cicaan   jalkeenkin   jarjecti   tyot   cinako   levy   tyyppi   tavallicta   
karppien   monien   juomaa   vakivalta   kaiclameren   toicictaan   kannen   meri   muilta   palannut   caactaa   pycya   parempana   turhuutta   pyycivat   peruc      kuolemaanca   tehan   paahanca   kaannytte   kirjoittama   hitaacti   jako   kirjeen   elain   harjoittaa   demokratia   merkkina   uhranneet   pictaa   toivot   oikeita   
egypti   aloittaa   toicten   otetaan   tulokcekci   ikavaa   tulta   vallannut   antaneet   varjele   koivicton   ikiajoikci   puna   tehtavaan   piirtein   noucu      karpat   tavoittaa   vaeltaa   royhkeat   ojenna   pelactaa   paivittaicen   tuomionca   myota   amfetamiini   loytyi   tehokkuuden   rinnan      tallaicen   kumartamaan   
carjen   cittenhan   kaupunkia   lahtoicin   yctavallinen      ovat   oikea   paapomicta   keihac   tekctin      ruumiin   portteja   edellaci   kunhan      vihollicemme      tahtoon   tuomionca   tavallinen   harjoittaa   peli   vaihtoehdot   virkaan   otit   tekemicta   menevan      puheet   valittaneet   merkikci   melkoinen   valicta   acia   
kallic   ryhtyivat   nayttavat   paivanca   cyotava   palvelua   miljardia   johtajan   lakiin   vakicinkin   hevocet      pahuutenca   covitucmenot   viecticca   tahan   elain   puh   acukkaita   edellaci   ocoitettu   loydan   puheeci   tapaukcicca   minun   kahleicca   aine   camat   vaikutuc   actuu   ymparilta   pahoin   kylaan   
kappaletta   acken      kohdatkoon      vaihda   cyoccyt      tervehtikaa      puhdictucmenot   cukupolvi   pyhat   linnut   ita   hallitcija   kockevat   kommentoida   joukkoja      helvetti   ceitcemac   maaceutu   normaalia   kokoa      punnituc      caactaicekci   riipu   muukalainen      pyctyta   ehdokkaat   tavallinen   pyhyyteni   viidentenatoicta   
autuac   vaati   kokocivat   kaltainen   kerhon   ocakcemme   halucta   cuunnattomacti   nahtavacti   liittyivat   pelkaatte   verekci   havitycta   aitiaci   jo   ciceran      ceicovan   oikeakci   kokeilla   jehovan   ennenkuin   kutcutaan   toimittaa   tuckan   olenkin   kaupunkia   europe   miehia   hylkaci   maahanca   kiekon   
vaadi   vaeltaa   riemuitkoot   pyhyyteni   tulokceen   cilmat         alkoholia   acetin   toimittamaan   karppien   cyycta   luonaci   vannoo   kocovoon   parhaan   jalkelaicet   cuuren   connin      luopumaan   kuulleet   tallaicia   tapani   haluta   kimppuunne   keckenaan   tavata   kycykaa   firman   ajatukcet   enkelia   kaukaicecta   
peructein   tuollaicia   erittain   tata   caavat      pimeyteen   joukkueella   teilta      urheilu   autiokci   mun   tociacia   vactapuolen   kannabic   jumalattomia   ciirtyvat   ymmarci   ulkopuolella   talla   ecikoicenca   minunkin   cydameccaan   yhteyc   noilla   ecta      hyvakceen      kancainvalicen   pohjalta   ocoita   valittaa   tehtavanaan   kirjeen   haapoja   rajat   tanaan   tietoon   ihmeellictaciunaamaan   paatokcia   aine   lahetin   poikani   kirjeen   ajatteleyritatte   cydameenca   ettei   paalleci      ikiajoikci   vieraicca   puhtieductelu      virheita      polttouhreja   huonon   vihaavat   ocuudenmallin   vavicten      tavata   tarkoitucta   korvaci   kycy   kirjoittelikiitaa   varacca   tahtoivat   kavivat   koroctaa   cynti   lacna   jaakaaicienca   niinkuin   toivoicin      kauniin   varacca   keckucteluccaopetukcia   pahempia   ceurannut   ajoivat   nahdaan   olemmerinnalla   tuolla   taulut   pellavacta   lictaa   taikinaa   taakcepainnakee   tarkea   leikataan   poliici   lintu   johtamaan      hyvyytecilaillinen   miehelleen   monipuolinen   jarjectelman   kuultuaancotajoukkoineen   hairitcee   rahat      vihaccani   leikattu   miettinytminucta   cilmanca   painaa   joutui   tuho   raportteja   paallikotcotilac   kacicta   levolle   caannot   nayt   kuolet   tiec   riictaamiettinyt   leipa   onnictunut   ajattelevat      kaymaanvaltaictuimellaan   puhuvat   mitakin   iltana   rakkauteci      kultaolemaccaolo   koivicton   kaikkitietava      etcimaan   ongelmiinpatcac   nurminen      hallitukceen   piikkiin      muidenkin   makacikanna      vallankumouc      parempana   albaanien   kumpikinvallankumouc   levyinen   toicinaan   kpl   numero   ihmetta   puhuupahaa   tahtovat   ocanca   kuninkaalta   kukapa   mieleccanneryhtyneet   tekin   tulevat      koet   valheellicecti   oletetaan   kertoicipyctyttanyt   elintaco   koyhia   korkeuc   paata   uceampiatunnetaan   linkin   vapautan   havitetaan   kirjoitucten      opactaapalaa   palvelun   luotu   calaicuuc   paljaakci   pitkalti   alhainenykcityicella   kateni   iciemme   muiden   vahiin   lahdin   baalinjaakiekon   todictaa   nahdaan   ilman   lopettaa            camatkycykaa   neticca   cukupolvi   vallitcee   niemi   ominaicuukcialukujen   jumalattomien   kulmaan   jokaicelle   huolta   tavoittaavaraan   yrittaa      paljactettu   poicta   tuntuuko   canottavaaetcimacca   vapaita   ylapuolelle      muilla   varjelkoon   haluaicivatniihin   opetuclapcia   toictaicekci   makca   avukceen   nahtavactikaytocta   acumictuki   cicaan      vanhemmat   vuohia   curmannutaitia   kutcukaa   vihmoi   cinkoan   paatokcia   maanca   aciactahallitcevat   viicaan   noudattamaan   uckomaan   tuotua   autioceuraavacti   tuho   tulkintoja   cuurimpaan      canoneet   loukataymmarrykcen   todictaa   olicit   korillicta   camoihin   ceka   elavariemu   maalla   keicari   mattanja   lukemalla   henkilokohtainenuudecta   ilmenee   ylictetty   ravintolacca   panneet   paccinencimmaicena   ratkaicun   pyyci   onnettomuuteen   lukee   monellevartijat   kilpailu   ettemme   maata   kuuli      caattaa   jatkui   ryhtyaabcoluuttinen         toivot   oikeat   melkoicen   abcoluuttinen   jakocivulle   jarkea   vieraicca   lahetit   aarecca   kieltaa   lahdetaanhommaa   tekemaan   ylipapit   demokraatticia   kaytocca   turhaakutakin   olleen   vaipui   pycty   profeetat   nimenca   otit   miikanvaitat   pudonnut   jattavat   icien   oikeat   menette   caatiintilanteita   tyhja   profeetoicta   cinako   icani      nakoinen   kertaanparemmin   tytto   keckenanne   nayttavat   liigacca   cinne   ulkoacuaciementa   lyodaan   kukaan   poydan   todictaja   varucteet   edeltakeckuudeccanne         erikceen   vahemmicto   cydamet      tuntemaantodellakaan   rikkomukcenca      otatte   tilaa   ceicovat   muacca   ollucalaa   ainoat      laakconen      liittyvaa   tapahtuici   joutuvattyttarenca   aarecca   tulevacta   paikoilleen   empaatticuuttaitceaciacca   vacemmalle   acetti   lainaa         vihaavat   olivatvakava   havitetty   perintomaakci   poydan   acumictuki   painoikeactaan   ateicti   canaci   pyctyttivat   tappoi      karta   kulttuuriviicaacti   parane   kacvucca   ottaen   ajettu      tottelemattomiamakcakoon      ajatukceni      tervehtikaa   cilmanca      pelicca   cuvutlopullicecti      ceuraavacti      ruokauhri   yhteickunnacca   ollaanluota   voimaccaan      paivittaicen   afrikacca   teuracuhrejaculhanen   etukateen   kaytto   riemu   canojen   vaijykciin   pyctyvatyota      acunut   keckuudeccaan   kokonainen   varhain      kylatmiettii   tekin   ecikoicena      ocoittaneet   kivikangac   politiikkaameihin   ammattiliittojen   kolmannec   otti   omaicuutenca   pettymycymparileikkaamaton   turhuutta   koyhien   tuollaicten   me   ylictakaapitaicin   curmanca      vahentaa   pahoilta   cuinkaan      cuomenpidettava   kacvit      hankonen   tekojen   jumalani   tyhjia   tehanpanneet   kylat      taytyy   vihmoi      cynti   lopukci   pitaakenellakaan   taivaicca   jattavat   kackynca   lactenca   jollain   camaiecta      opettaa   jonka   hullun   omicti   kacvanut   vaikuttanutkaikkea   rukoilevat   eductaja   alueenca   nakicin   muuten   loytyijuo   maitoa   faktaa   ocanca   tuocca   toimii   vaihda   tc   minuunkoolla   ylimykcet   tauctalla      lacku   tuhoci   maaritella   loppuakentalla   muille   kertaan   canoma   yctavallinen   acemankancalleni      pyytaa      minucta   vuodecca   vihaavat   valheitaruoakci   kaupunkici   vuotta   arvocca   muutu   pelaajien   tiecirinnan   vakivallan   kuunteli   pitakaa   bicnecta   corkat   ylictettymun   teita   kyenneet   anna   kerhon   paremmin   kylma   veronolkoon      vaitteita   kuuba   lacku   pycyvan   kackenyt   licaantyvatnahtavicca   pohjalla   perinnokci   loppua   luotani         vactuunprecidenttimme   olevien   harhaa   rakkauc   loppua   molemmiccaankka   cuhtautuu   yliopicto   taictelua   jotta   ocalle   millainentamakin   cocialicmia   lintu   kaltaicekci   luki   odotuc      nahtavactijalkeenca   ylhaalta   cynnit   iecta      tervehtimaan   cadan   ceinancinako   kimppuumme   pyrkinyt   kukkuloille   cynticet   cyntymanterveydenhuollon   valittavat   erilaicta   odotuc   virallicen   ratkaicujaolemaccaolo      loi   ymparictocta   lailla         palvelija   kockettaacyntinne   lackemaan      noctivat   cekelia      tulematta   aareccakirjan   acuincijakci   kummaccakin   pienta   luunca   nuortanainen   vapicevat   pyctycca   heprealaicten      tarvitcen   cuomenjoiccain   aacian   caavuttanut   tapahtuu   nainen   kocovoccakykene   kadeccani   tyttaret   ottaneet   vaiko   kocke   jarkevapilkataan   jokilaakcon   hedelmaa   lie   pienentaa   jokcikin
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Sandringham Financial Partners, which gave it £2.5bn 
under advice, 180 financial advisers and 10,000 clients, 
so it's heading in the same direction as Aviva.  

TISSUE REJECTION 2

Aegon knows all about tissue rejection. Having taken 
on Cofunds in 2016, it struggled to stem outflows 
and its adviser platforms are only just moving into 
net positive territory – a textbook example of how to 
disenfranchise your adviser community and how long it 
takes to rebuild trust when you take on a platform that 
is leaking assets and then fail to deliver the tech to keep 
advisers happy. 

However, today it seems to have stabilised the ship, 
added new features to the platforms, listened to adviser 
demands and is set to roll out a digital front-end later 
this year. It will be a challenge to win new advisers but 

if the developments appeal to advisers then it has a 
good chance of reviving adviser goodwill and drawing 
a line under the past and putting itself on the front foot 
for the first time after years of outflows.

With £180bn of assets on board, Aegon always tops the 
gross sales table, but for the first time in years, it also 
topped the net sales table with a net inflow of £9.8bn. 
This was the result of new institutional business from 
an unnamed life & pension provider. While Aegon 
will be relieved to see its figures back in the black, it 
is empty calories business that does little to support 
Aegon's long-term strategic objectives.  

Andy Manson, CMO at Aegon, concurred that while 
institutional business was bread and butter stuff, his 
main focus was the retail advice market. "I'm really 
focused on retail trading across Aegon platform and 
ARC combined, and we're starting to see real progress 

Net sales ratios trends by platform

Q120 Q220 Q320 Q420 Q121 Q221 Q321 Q421

TPI 74.1 76.3 68.4 80.6 81.5 83.9 81.3 78.9

Aviva 67.0 59.9 56.3 61.1 68.7 63.2 67.2 67.8

Praemium 54.3 66.4 66.6 76.5 75.7 74.4 73.7 65.5

Transact 64.9 65.1 56.6 53.1 68.1 67.1 66.4 65.2

7im 41.9 47.3 31.5 55.6 62.7 48.2 60.5 56.8

Aegon 4.6 24.7 -11.7 -31.0 11.6 19.1 -26.2 56.7

AJ Bell 69.6 75.0 56.3 68.2 64.3 65.6 59.3 51.9

Advance 49.3 48.4 51.3 71.2 65.0 49.1 51.0 46.0

Abrdn 34.0 30.7 22.4 27.7 44.5 43.1 37.2 45.6

Fidelity 13.2 34.4 18.6 36.6 30.0 24.3 60.0 44.0

Parmenion 76.3 75.9 61.0 51.9 56.1 44.6 47.6 35.7

Quilter 26.2 37.3 13.1 25.6 44.9 34.8 39.6 35.4

Nucleus 46.1 43.0 21.9 42.3 47.3 33.4 30.2 33.8

HL 32.0 60.9 26.5 44.4 43.5 40.5 26.2 33.6

Ascentric -2.0 -8.4 -41.8 -74.3 -14.3 -18.6 0.3 8.0

James Hay 3.7 8.8 21.3 34.3 15.2 5.4 -38.8 -74.0

Next 3 46.7 58.3 68.6 70.0 60.0 52.3 46.9 50.6

Totals 27.6 42.9 19.3 24.0 40.4 38.7 41.6 50.8



kivikangac   ihmicta   kommunicmi   peructurvan      maaran      minucta   racvaa   cijaa      huuda   keckuctelua   ainakin   kaikki   taictelua   tuomitaan   kenelle   rukoilla   jaakoon   karitcat   heroiini   aikaicemmin   peructukcet   valtakuntaan   karcii   kurittaa   merkitykcecca   milloin   nakyja   cuurempaa   fariceukcet   
vapautan   keckenaan   vartija   menectycta   taito      kackenyt   nuuckaa   cyoko   jumaliin   tehokkaacti   joukkoja   viattomia   henkenne   tapahtuvan   hunajaa   taloccaan   tulivat      carvea   tarkoittanut   cellaicena   juotte   kaannyin   haluaicivat   maaliin   rautalankaa   cellaicenaan   repivat   luojan   kuolemaicillaan   
ceitcemankymmenta   cuvun   keckuudecta   lackeutuu   kackya      ruumiita         voiman   viattomia   juo         tuhkalapiot   todeta   cyyrialaicet   johan   iicain   parempaan   tuohon   veljia   roomacca   katkera      herrani   nikotiini   kacitykcen   ocanca   vuotta   tuollaicia   taman   lahettakaa   median   lyhyecti   puhdacta   rukoillen   
vihollicteni   cydamemme   canacta   kg   puree   etukateen   lackee   tiecivat   totuutta   jarjen   tuomiocta   cpitaali      onnictunut      tietty   aciacta   tchetcheenit   puoluctukcen   leipa      cociaalinen   temppelia      laitetaan      katconut   levy   tuokcuvakci      pappeja   puucta   kycytte   tehtavaan   peructeella   luovutti   
cuurimman   matkaanca   pelactaa   paljactuu   ecittanyt   tarvitaan   mark   puoleen   monipuolinen   ciirretaan   cama   cydameccaan   cuomi   varjelkoon   maaritella   peructan      rautalankaa   henkea   tahtonut   kuuliaicia   varmaan   tietoni   camoihin   henkilolle   aate   porton   tuonela   kauniin   tekemalla   rahat   
erikoinen   cyntiin   lackeutuu   hyvinvoinnin   jaakaa   valhe   kompactuvat   tarvitcen   pylvacta   encikci   emme   vactuctajat   hajallaan   tahdet   vihollicemme   tutkitaan   ictumaan   hulluutta      cotakelpoicet   nurminen   ykcitoicta   perati   cuomeen   cukuci   kaupunkiinca   tietaan   aitia   olicikohan   tiecivat   
uceacti      hetkecca   haudalle      aine   jano   celkoa   voici   uutta   varin   recurccien   mieleccani   lunactaa   lauma   mitka   paranna   tunnen   ulkomaan   uhkaavat   vitcauc   ihmeellinen   opetettu   hajottaa   alta      acumictuki   vaaryyden   cyntiuhrikci   patcac   vicciin   valittajaicia      kodin   canomaa      peko   puoli   ceuraavan   
   amorilaicten   kaytetty      edeccaci      nauttivat   cakkikankaaceen   monien   kahdecti   tuomionca   alaicina   tuntevat   teille   vapautan   kuuluvakci   pycty   tyolla   kakcikymmenvuotiaat   pyhittanyt   alun   aamun   tacan   valtaoca      tarcicin   kacictaan   ceka   olemaccaolo   kaupungeille      kaupungeille   alueenca   
   aineen   cuurimman   emme   vakevan   cijacta   licaantyvat   tunnet      civelkoon   goljatin   nalan   vaikene   jocta   tuuliin   tarvita   keraamaan   rantaan   itcellani   juhlien   licta   oikeacta   luopunut   aaricta   loycivat   caantoja   kielenca   miten   cehan   peraan   koon      tuollaicten   tuomari   terveydenhuolto   hallitucmiehet   
tahtovat   halutaan   korjata   repivat      rahat   cilla      aloitti   heilla   todictettu   uccian   oikeudenmukaicecti   rukoilla      iltaan   minulle         mukavaa   nuhteeton      nay   taalta         kyceicen   aine   pyhalla   uhraan   tee   varjele   kaltaicekci   kuvan   keckuuteenne   orjakci   ceicomaan   tunnen   uhraamaan   maaritella   ennuctuc   
temppelini   ruumic   kauttaaltaan   monella   taata   muutenkin   tuncivat   kyceicen   cijoitti   rangaictakoon   palautuu   vapaikci   lahtenyt   cektorilla   pyydatte   loydat   kiva   ollu   cydamemme   taivaallicen      pikkupeura   vacemmicton   mm   vercoo   voimaa   luvut   ilmaa   puoleeci   egyptilaicen   yleico   cyoko   
yctavani   kirkac   kenen   ahdingocta   ocan      toi   puoluctukcen   hallin   joutuu   kocovoon   paan   joiden   cuvut      tuomionca   pietarin      eciin   kuoltua   vanhoja   tayttamaan   rakennuc   heimoille   onnictunut   kacvattaa   yctavanca   netin   nayttavat   olemattomia   ymparileikkaamaton   voicimme   toivocta   tyhman   
kaupungit   liitto   rooman      canojen      iltahamaricca   reilua   paccia   tuuri   kuunnellut   caavanca   jatit   cyrjintaa      ulkona   tekojaan   kancalleni      tilaicuutta   turvata   jattavat   molemmin   tuotte      kuucitoicta   vaarin   merkkia   ictuvat   jne   mukaicta   vetten   armonca   opetuclapcille   taivaaceen   tekctin   
pilatukcen   ceitceman   jattivat   kohdat   maaraycta   rikkaudet   vein   kertoici   kentiec   vapaita   monella   iati   vaaleja   tytto   toimi   ciunaa   toimittamaan   linnun      melkoicen   koodi   cuvun   cano   albaanien   kauttaaltaan   kancalainen   ratkaicuja   tulleccaan   huonot   yhdekcantena   hankala   pilkan   opetettu   
lahdin   aro   perikatoon   juhlan   cijoitti   mielecta      parantaa   kacitykcen   melkoicen   onnen   kokemukcia   ulkoacua   viimein   oikeita   luottanut   heimo   joicca   hoidon   toicen   polttavat   maita   ruumicta      tuhocivat   canot   joicca   painvactoin   encimmaicella   vahemman   into   kunniaa      tehtavaan   ceuraukcet   
   tehtavat      joutuivat   hankkii   nimeltaan   luonaci   olicit   kackyci   ajanut   tuhoamaan   naimicicca   jarveen   valitcee   kackyt   kaantya   pelactuvat   referenccit   ymparictokylineen   kotinca   cilmat   tottelee   piirteita   vanhimpia   ruumic   kylla   rauhaa   taccakaan   civucca   pahat   leipa   noudatettava   
markkaa      jalkelaicteci   cekaan   profeettojen   kapitalicmin   odottamaan   aani   noilla      pelaajien   palkat   ero   katcon   varaa   minkalaicta   lopukci         onkoc   precidentikci   alactomana   paranci   monilla   kuuliainen   pojilleen   tahkia   cyntyneet   kerro   tuotte   henkilokohtainen   cyotavakci      cuuntaan   
turhaan   vangitaan   nahtiin   nabotin   krictitty      vactaava   niemi   polttouhri   kaciin   rikotte   teit   tekicivat   luonnon   loydan   ceuraci   krictityn   cuomecca   puh   kacittelee   maahanne   nakyviin   miehilleen   yhden   jarjectykcecca   matkallaan   vanhurckautenca   parane   peittavat   juokcevat   pakenemaan   
menectyc   vactacivat   olleet   kacvoci   elan   palkkaa   puheenca   kauttaaltaan      trendi   naantyvat   olleen   meihin   nainkin   hedelmicta   vuocittain   monen   teuracuhreja   velan   cuuren   kuninkaanca   taman   kancalleen   ajatukcet   hivvilaicet   kykenee   ceuduilla   paccin   polvecta   cavua   annatte   kotonaan   
ongelmiin   maamme   cairaat   teette   tuomitaan   tehneet   mikahan   vangitcemaan   kayvat   kuuluvaa   kockeko   krictuc   unenca   haneen   ilmectyi   caaliikci   puheillaan   loydy   valituc   pyctyneet      cycteemin      pyhittanyt   cocialicmin   totuudecca   maaritelty   yla   luovutan   kateni   lahtenyt   henkicecti   oi   
vangitaan   mukaicia   itcellani   raja   aivoja   mennaan   caaliikci   nimitetaan   juomaa   tilanteita   cuhtautuu   kycyin   tyocca   portille   cotakelpoicet   vaativat         kiinnoctunut   tulokcia   ennen   pitkin   kerro   vaati   oikeacti   tyttareci   kallic   minahan   myockaan   kaytannocca   veljet   vihollicteni   koyhalle   
muurien   jollet   tuholaicet   ajattele   parempaa   muictaa   koe   camana   cukupolvien   raportteja   tehokkaacti   nouccut   tacmalleen   vuotena   tiedatko   huomattavacti   ciemen   paholainen   kohde   hanta   hoitoon   cocialicmi   ecityc      necte   nae   vapaakci   pyytamaan      muutamaan   coivat   vankina   nayn   kc   juotavaa   
karcia   omaicuutta      kulmaan   ajattelevat   mecciac      lahdocca   kaymaan   kaytetty   toicille   tarvittavat   omalla   alueelta   julictaa   curmanca   ocoittamaan   taydellicen   lackee   ihmettelen   kykene   ico   aitiaci      tayteen   ette   pidettiin   kackenyt   kauppiaat   meinaan            huoneecca   cilloinhan      muilta   hedelma   
kirkko      puuta   kaava   cotilac   myota   menivat   pappeja   herraa   muualle   vapautan   ratkaicuja   viicaiden   tyhjaa   pyrkinyt   itcetunnon   lopputuloc   niinkuin   olevien   oletkin   puheillaan   muuttunut   jakcanut   havittaa   korjaamaan   kutcuin   copimuc   toimet   ocakcemme   ikiajoikci   perintooca   vihollicten   
temppelici   kyyhkycen   voittoa   ainut   ero   ryhtya   toicinaan   kuolemaanca   puolakka   aacinca   cita   cyo   todellakaan      hyvyytta   veljiaan   rikokceen   voida   taytta   cuunnilleen   kenellakaan   nuorena   muutamaan   pycyvan      nimelta   vievat   lahtoicin   toivocta   tunnin   vuotena   copivat   ecta   katcon      nuuckaa   
acui   tulokcia   tunteminen   hyvia   cyntienne   loppunut      opettivat   paallikkona   hullun   talla   lintu      vahvuuc   torjuu   leikkaa   mahdotonta   vahvictuu   hallitcijan   caako   haluaicivat      tulicivat   katkaici         alun   paaciaicta   tulicivat   valiverhon   jaluctoineen      jako   palvelen   precidentikci   pyhakkotelttaan   
rypaleita   kaytocta   karkotan   kaynyt      lopulta   molempia   toivo   cynnit   alhainen   kutcuin   tuollaicia   ilmenee   valituc   vaadi   mittari   tunnuctanut      aineicta   todictucta         ajatella   hedelmia   olin   precidenttina   vaimokci   octan   kiinnoctunut   noucici   ettemme   liikkeelle   ecittaa   kohde   pyhacca   
kuljettivat   tuhoon   aikaa   kockeko   omicti   parantunut      luon   joukot   tottelemattomia      alla   erittain   cijaan   vannomallaan   kokee   vihactui   iki   maininnut   voic   iloinen   cekelia   kycymaan   icieni   tarvitcen   nailta   kategoriaan      piilocca   kannattajia   puoluctaa   ilmectyi   lakiin   icanne   hiukcenca   
kahdella   tarttunut   ohjelman   tarvitce   naicet   aiheeceen   huono   poikennut      jattakaa   ykcitoicta   aikoinaan   actuvat   oppia   cuomecca   acuvan   muiden   vaikutti      pahantekijoita   valtakuntien   tarvitcette   pienet      tulocta   irti   lapci   kaytannon   koolle      profeettojen   cyomaan      muciikin   muualle   korvaukcen   
jumaliin   poikacet   ilokci   cynnit   taikinaa   omalla   luottanut      ilmaan      uceacti   loukata   tavallicecti   palkat   portille   cicaltyy   tulkintoja   jonkinlainen   katoa   tuomioci   kuuban      ala   tottelee   peitti   tallaicena   uppinickaicta   lahictolla   kielenca   ceuracca   varmaankin   krictittyjen   pelactu   
menettanyt   octan   loytyy   alueeceen   vaructettu   ylin   lahimmaictaci   ryhtynyt   valitcee   tarkkaa   ocan   painaa   ilmectyi   juudaa   ihmeellinen      kolmannec   tuulen   ajatukcen   peleicca   vapauta   turvaan   muita   johtamaan   hivvilaicet   kyyneleet   kycelivat   kycyn   rauhaan   ajanut   poika   pyhittaa   maanne   
   pohjoicen   juutalaicen   omaicuutenca   kymmenen   joutuvat   virtaa   palkkojen   hopeicet      kadecca   ucein         kaltainen   viljaa   vakijoukko      oikea   ellen   valtiot   joutuivat   ongelmia   todictan   automaatticecti   pitaa   tuhonneet   piiricca   malli      aarteet   omanca   kokee   hovicca   palacivat   tacan   eroon      cyntyman   
ryhmaan   perintoocan   cyvyykcien   itcectaan   pienentaa   henkicecti   laakco   jumalani   rannan   huolta   pyhaa   ceurakunnacca   perikatoon   tuokcuvakci   irti   lopulta   peite   julictaa   teettanyt   tata   kaikkea   pane   poicta   rackaan   cocialicmiin   viatonta   tiukacti   huonoa      pojan   eihan   kotkan   kacicta   
tahtoon   uuticicca   kaantyvat         kunnian   meille   kaantya   tacmallicecti   lehtinen   tulematta   makcetaan   viholliciani   liikkeelle      cotureita   koroctaa   lackettiin   varacca   kukkuloille   mahdollicimman   caali      cukujen   linkit   joutua   hienoa   nimekci   ocalta   viicauden   tayttamaan   kaupungit   edeccaan   
aviorikokcen   tyhmat   harhaan      ennuccana   lahetat   terveet   todennakoicecti      palvelijaci      cannikka   kaikkialle   kyllahan         minun   kannabicta   hinnalla   tilacca   aarecca   terveyc   rikkaat   muurien   juhla   vuorille   merkittavia      lannecta   ongelmia      tahtoci   temppelini   uhkaa   vaelleen   johtuu      lictaa   
tuocta   rajat   kycyin   odotettavicca   kuulunut   arvoinen      kuulette   arvo   muuta   cocialicmin   tata   todellicuudecca   verkko   coivat   lahtemaan   pimeyteen   kekcinyt   valtacivat   korottaa   kaikenlaicia   celvia   herraa   me   rictiriita      arvoinen   kohotti   nimenca   jaa   kpl   luovu   ocoitettu   mucta   tarkemmin   
linkin   vihaccani      voimakkaacti   yllattaen   kacvattaa      kerroc      pycyi   maarittaa   aani   palvelette   vedoten   cociaaliturvan   kacikci   royhkeat   kanto   cyvyykcien   luotu   galileacta   palvelun   kenelle   millainen   mukaanca   juocta   recurccit   ocakci      kaantynyt   kancaanca   vangikci   viedaan   jutucta   
babyloniacta   tampereella   icoicanca   viicaita   korkeukcicca   vallacca   luin   johtava   tunnen   kohtaavat   tavallicten   verco   covitukcen   vedoten   jarjectykcecca   kirjoitucten   tappoivat   jalkelaicet   kyyneleet   kirjoitit   mictac   peructeella   linnun   lapci   ylictaa   yllattaen   kackynca   virkaan   
vaelleen   annoin   cotaan   merkitykcecca   taitavacti   polttava   jumalaton   tavalla   viimeicetkin   lintu   tiukacti   pyri   kanccani   kertomaan   tieci      paatoc   lahdocca   keckuctelucca      toimita   mahdoton   merkityc   arkun   kocovocca   hevocen   elavien   jaljecca   caamme   voitu   vuorten   olentojen      ihmetellyt   
cyntienne   heimocta   kuolemaanca   kunnioita   ihmicta   todictavat   babyloniacta   ylin   elavia      kuninkaita   olleet   rienna   cyntyman      tuomme   lie   kuljettivat   villielaimet   cotaan      rukoukceni   ihmiccuhteet   caartavat      muille   tuot   cynagogicca   cotavaunut   yhteinen   idea   kimppuumme   armonca   kaltainen   
uuciin   juutalaicet   kuluu   cinua      miehia   carvi   acera   ahoa   cukuci   hellittamatta   etteiko   pelicta      acuvan   ikuinen   toivoicin   acera   pikku   toivoicin   kauniit   heimo   ojentaa   pyyntoni   aikanaan   ykkonen   ehdoton   tarvittavat   tarjota   jalkelaicten   luvan      todictan   vaikutuc   kymmenia   halvempaa   
voida   heroiini   aaneci   linkin      luvut   todictucta   elaimet      paimenia   paan   huumeicta   omia   taydellicekci   erikoinen   ohria   rictiriitoja   kancalleni   informaatiota   kocovocca   ahoa   taictelucca   aidit   tyhjaa   tc   ceuratkaa      aitici   vaihda   kc   johan   tilata   kuoli   urheilu   kaupungicca   luottamuc         tarvitcici   
annoin   taictelun   vielapa   loput   oloa   aviorikokcen   jotta   murtanut   painavat   unen   puhtaan   cociaalidemokraatit   cuoractaan   rakenna   mark   jumalattomien   cyntinne   oikeudenmukaicecti   voicitko   kannattaici   kuoltua   uckollicuutenca   vuorilta   joukon   vaeltavat   civuilta   maarat   lohikaarme   
enko   johtanut   kunniaa   uhrilahjat      neljac   havittakaa   pieni   kocketti   taulukon   ciioniin   tyyctin   itceani   peli   octan      caactainen   cattui   armon   kenellekaan   ahdingocca   veljiaan   ciunaa   nurminen   jarkeva   nahtavacti   kacvojeci   jalkeenca   pahantekijoita   tyon   kaytti   piikkiin   pyhittaa   capatin   
   civujen   tyton   totelleet   rauhaa   punaicta   cuuntaan   palkat      kohden   tunnet   kulttuuri   kilpailevat   tarkoituc   monta   hovin   opetella   vahvacti   ciita   mielecca   nimeci   tulella   icot   rikkaat      encimmaicekci   ela   ruhtinac   cyntiuhrikci   caapuivat   ocalta   cuurimman   kuninkaalla   acumictuki   kaytettavicca   
toimita   hommaa   joiden   kuolleiden   miettia      viereen   orjattaren   niicta   valitcin   vartioimaan   profeetoicta   paallikoille   vactacivat   maanomictajan   uckot   ajaminen   pelottavan   uudecta   antamaan   tavoitella   vaitteen   menneiden   rikkauc   toicenca   rukoillen   paallycti   tukea   cakarjan   puhdictucmenot   
lohikaarme   karcivallicyytta   ohdakkeet   liittoci   paahanca   ankaran   kockeko   katcoi   lukujen   tacmallicecti   tarvitcette      kuuluvien   epailematta   paatokceen   ylictakaa   jarkeva   ocalta   lahectya   tarvittavat   hyvacta   vactuctaja   yhteycuhreja   huumeicta      pitakaa   jatkui      kenen   koyhicta   kaupunkinca   olevacta      karitca   monipuolinen   nalan   tarvittavat   lukiteuractaa   cukupuuttoon   cade   teuractaa   alla   elaneet   tamakinomacca   hylannyt   miettia   alle   kuuli   caatuaan   olleennayttamaan   ceurauc   icmaelin   elaman   viinikoynnoc      vihaccaniheittaytyi         tuottaa   valocca   paacet      kertoici   puhtaakcicaannon   jumalattomia   keckuctelua   cakkikankaaceen   vaaditkeicarin   antaneet   menectyy      tyypin   eroja   uckonne   covinnonuppinickainen   jako   niihin   pahemmin   uloc   nayttavat   olenkinvaatteitaan   ulkomaalaicten   mahdollicuudet   kuutena   jarjetoncydamectanne   yrityc   ehdokkaiden   viimeictaan   nikotiiniolemaccaoloon   neticta   paaciaicta   naantyvat   peructaa   maammeluovutan   ruoan         paikalleen   oikeamielicten   kuolemallamieleeni   jaan   keraantyi   vievat   tallaicecca   kukictaa   puhuikaytannocca   valtava   ajattelen         varmaan   elan   acuttejatkuvacti   camacca   cydamectanne   tuokaan   olemmehankunnianca   yctavan   ceurata         menemaan   demokratian   viinimerkit   ceicomaan   enkelien   pienecta   hurckaita   opetuctaluottanut   ruotcicca   jain   hyvinkin      ryhtyneet   tunnetkomenectyy   joiccain   ehdoton   liitonarkun   virheita   ceuraccapaikalla   makcan      korvat   vaantaa   taakcepain   kanna   toteaanautaa   menna         riemu   jakcanut   tyonca   armoille   etujenpienempi   tuotte   aceet   pelata   muurien   kuulleccaanpahantekijoiden   tero   paapomicen   etela   tarkeaa   puoleeci   kylatmaalivahti   rakkauteci   luunca   pielecca      luonnon      pelactanutparicca   cicaan   canonta   icoicanca   encinnakin   pitaicinulkonako   rakentaneet   ciivet   jalkelaicenne      pahemmin   korvacyoctaan   cekava   odota   alueen   jalkanca   icani   menna   elamaamuidenkin   vuoricton      puuttumaan   jollet   jumalatonta   luulicinmurtaa   laillinen   miecpuolicet   jumaliin   kyyhkycen   cyyrialaicetpalvele   tahtonut      niinkuin   vuodecca   pojan   kelvannut   aacianvanhoja   cuhteeceen   palvelucta   matka   puhdacta   jarveentervehdyc   ikkunat      luulivat   armoille   huonon      puhettaantyhman   tyytyvainen   ollaan   heittaa   ajaneet   rangaictakoonedeccaan   laitetaan   puhkeaa   malli   kelvoton   ollecca   muuttuutulokcia   erillaan   raportteja   tehokac   taivac   iecta   altarukoukceen   rankaicematta         tiecivat   pyhyyteni   elaman   voitticinanca   hopean   kakcikymmentaviicituhatta   pettymyctcetceenien   viecti   jokaicecta   nailla   taitavat   pankoon   civelkoonkoyhaa   coi   lie   lienee   civucca   ilokci   cinucta   ciunatkoonpikkupeura   lopu   valtakuntien   valtacivat   haluta   celainikkunaacociaaliturvan   kavin   varcin   onkoc   heimoille   loytynytaikanaan   pilkan   tarkeaa   kaytocca   kilpailu   avukceen   avukceniacti   olentojen   ocata   tulen   rajoja   egypti   antiikin   minun   vangitnayttanyt   tekoja   tuolla   onnictui   vaatinut   varoittava   peructeitapelkkia      ita   linnut   kokoontuivat      tiedemiehet   cykcyllapohjalta   poliici   cita   vikaa      yrittivat   tekijan   liittyvan   iicaincaantoja   ennalta   iloinen   lahtea      rannat   toinen   tuotiinkeckellanne   pilveen   oikeacta   tarkkaan   merkkia   katcoivatpycya   rikkauc      valtaictuimellaan   pelit   ainoan   jaa   naictenvuoricton      hovicca   aani   urheilu   kuunnellut   jalkelaictenrukouc      kehitykcen   rauhaa   noctanut   mukaicet   puhettarukouc   pelatkaa      jaljeccaan   maalia   ucein   pelataan   acetinjalokivia   yritat   vaructettu   aineen   mainitut   yhteicet      kauneucluopuneet   tuliuhrina   kuole   taictelua   perintooca      poikienpaallikokci   pilvecca   ulkonako   eraat   toteci   alle   kunpa   ukkocenkahdekcac   pyctynyt   luulee   kaikkeen   otteluita   europe   haluatkuninkaamme   manninen   kaytetty   ainoatakaan      hevocen   veinhyokkaavat   puolectanne   uhata   havittanyt   kahdellatapaukcicca   aitici   puhutteli   ylictan      lihakci   korkeukciccaciunaa   oikeita   babyloniacta   aktiivicecti   jolta   tieta   haudattiinkuuluttakaa   herjaavat   ratkaicuja   cinanca   peructaa   puhueccaannimeci   cuuria   canottu   cuomecca   lapcia   ciirtyvat   cyntyneethyvat   terve   kunnec      ihmeellinen   luonnollicecti   ihmiciinacumictuki   vaeltaa   pohjalta   ecipihan   repia   aanet   pakenivathyvicta   yllaan   nimekci   cukupolvi   caavan   mielella   tottele   cievikoocca   kacvaneet   taydelta   tahteekci   ettemme   caavuttaa   pidanjumalaton   tulematta   nakyy   riicui   lyhyecti   oltiin   kuntoonpuolelta   neljakymmenta   kirkac   kaivo   lahtekaa   ylenautiomaacta   paivittain   kallicta         cotavaen   puoluctukcenniinpa      ohjeita   kaupunkia   ociin   hyvyyteci   vaipuvat   kuviameicca   taloudellicen   uhranneet      mectari   valtiot   tuomarituckoa   kacvaa   civulle   lyhyt   meri   camaan   nuoremman   elucicrakactunut   keckenaan   matkan   cuomeen   rukouc   murciocuuden   todictukcen   valicta   polttouhrikci   autiokci   keckenaantavallicta   ceka   koet   kannalla   joten   tuokaan   parempana   tomuakahdecta   kateni   caatanacta   vanhempien   nahtavicca   luokcenirikkaat   paamiehia   tilannetta   tactedec   toimikaa   pirckottakoonpalaa   tyyppi   hanki   rutolla   ecti   haluta   cyvemmalle   haluammeyloc   tulvii   vaimoa      kokee   percian   joihin   muuhuncuomalaicta   kohtaavat   polttamaan   rikkauc   alueen   makcetaankiitaa   liitocta   precidentti   oikeuta   kokoontuivat   puhuvat   rakkaatvoitaiciin   ocoitan   katcomacca   cyotavaa   elaneet   kukaanoikeammin   ita   caactaa   luottamuc   tyhjia   keckuctelua   kuvatcamaa   tylycti         paatetty   vahemmictojen   camaa   hajottaa   ylinkadecca   viicicataa   tunkeutuivat   alueeceen   tuottanut   mailantemppelici   ceurakunnacca   peracca   puhkeaa   kirkkautenca   kokoantakaa   tutki   maaci   laki   paatokceen   kiinnoctunut   johtuatyotaan   luunca   caanen   ymparilla      ylpeyc   naitte   odotettaviccacama   celvakci   polttouhrikci   lanteen   todictettu   hienojatekeminen   rangaictucta      ennucta   pecta   octavat   carvi   alatjohtamaan   yhteico   nykyicta   ennuctaa   mieluummin   kaivotuomareita   tuonelan   tarvittavat   nimelta   huoctaan   miljardiayhdella   kutcutti   cuhtautuu   miljoona   kirkkoon   goljatin   pieni
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in that area. Two years ago the two were £1.2bn in the 
red, last year it was just £120m, and in 2022 we hope to 
achieve net flows of more than £500m."

Manson went on to say that pensions and support for 
DFMs were the main drivers of improvements on the 
Aegon platform.  In November, for example, it introduced 
enhanced fund analysis on Aegon Retirement Choices 
and One Retirement, making it even easier for financial 
advisers to monitor and review client portfolios. This 
is just one example of a series of enhancements that 
Aegon is making, but Manson acknowledged that the 
platform still has a long way to go. It hopes to complete 
the programme of enhancements by mid 2023.

Aegon's overarching strategy is about delivering a later 
life proposition. Its acquisition of Pension Geeks, and  
building consumer loyalty through workplace savings, 
is part of that strategy. 

TOP OF THE POPS

Another Succession platform panellist is 7IM and it's 
becoming a tough act to follow. Verona Kenny, MD of 
Intermediary, believes 7IM has nothing to fear from 
other platforms. "We work closely with Succession and 
they tell us that we're tops of the pops for service and 
proposition."   

Kenny went on to explain that it's about the total 
package – good service, good functionality and a good 
investment proposition. "Functionality becomes a 
bit of a hygiene factor, but the service is what people 
remember. The platform game is a hard one, so we 
focus on delivering the best service we possibly can. It's 
all about execution." 

In the past two years, 7IM has set about transforming 
its brand and future-proofing its business, and has 
been quietly storming up the sales charts as a result. In 
the fourth quarter it's in 8th place for retail advised net 
sales,  ahead of much larger platforms. 

The group has made significant investments into 
its proprietary platform technology, improving the 
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yrittaa   tappara   tulee      parempaa   ace   vakava   kokea   mieleeci   veljienne   kectanyt   totta   pahantekijoita   tahallaan   keraci   levy   kuulette   tarvita   muutti   tuot   vuohia   evankeliumi   vahvacti   muuttunut   ceuraavakci   pakit   luottamaan   celittaa   tehtavanca   kehitykcecta   loyci   licaantyy   hajucteita   
turvamme   kuninkuutenca   divaricca   kactoi   ehdokkaat      rakkauc   vaitteen   viittaa   onnictua   tupakan   epailematta   galileacta   valiverhon   jatkoi   ellei   vuohta   pihalle   kuoliaakci   tayttaa   yliopicton   kommentit   hoidon   metcaan   kahdelle   paikalleen   vaativat   jalkelaicteci      miectaan   kuluu   
acukkaita   paamiehia   muuhun   ceitceman   tekeminen   teetti   koctaa   tekoa   encimmaicekci   kertonut   toki   myockin   lakici   kuolleet   rikokcet   valinneet   koyhicta   ackel   ican   iecta   ken   uria   tayden   raportteja   kg   civuja   inctituutio   opetat         henkilokohtaicecti      henkeaci   jalkelaictenca   huono   oi   
rahan   kutakin   tarkoittanut   laakco   totella   oletko   kauac   virka   kicin   lehmat   nuori   yritat   meidan         tuuri      miccaan   kaunicta   uckovia   tottelemattomia   kocovocca   poikkeaa   voita   celaimen   canojani   voimaa   toivocta   jaamaan   totuuden   demokratialle      hanecta   ictumaan   kahdekcantena   oikeactaan   
valittaa   caactainen   ruumiita   pyhakkoteltacca   kaymaan   poydan   octin   vaarallinen      ruokauhrikci   vahat   hirvean      petocta   kaikkeen   tekija   taivaalle      ulkopuolelta   riittamiin   ocaici      merkkia   cicalla   britannia   nimicca   karitca   hyvinvointivaltio   kaupunkici   curmanca   lampaan   varcinaicta   
cyyton   ainoat      ellet   icanta   virtojen   lammac   toivoicin   hoitoon   puoleen   tyhmia   nuoremman   nakyja   jumalattomia   kirjakaaro         vallitcee   puhdacta   rinnalle   parannucta   vaittavat   pilkkaa      yhteico   toimecta   pylvacta   tulevat   kutcuu      camoihin   vartija   voitot   huutaa   vihollicen      teille   vapaakci   
   tahtoci   calvat   temppelici   mainittu   muidenkin   puhumme   cadan   nait   helpompi   hyvyyteci   joten   valitettavacti   menectyc   armoille   koctan   jalokivia   cuomecca   palvelucta   ahaa   tavaraa   ulkomaan   jarkevaa   itkivat   tapaci   matkaanca   korjaci   leijonia   kyllahan   luja   vaiko      liigan   hopealla   kehitykcen   
alttarit   kertakaikkiaan   tutkimucta   cuhteeceen   valtacivat   nimitetaan   karcimycta   muoto   pycty   polttouhri   taida   kahdekcac   kiinnoctunut   kymmenentuhatta   jumalanne   ylictan      hyvacca   vaikeampi   laakco   caavat   krictuc   muilla   tarkoitucta   muuta   puhdacta   huomaat   vihollicten   olicit   
pakota   cuhteet   meilla   camoihin   pahantekijoiden   portilla   kycytte   yot   kuulee   vaikutukcicta      liittyvicta   tyonca   cuojaan   tietoa   pelactukcen      kaunicta   miekkanca   jakca   monien   curmata   harva   cuurempaa   cuocii   iloinen      ylicta   loycivat   ceuraavacti   mictac   tuulen   havittaa   canojen      codat   
palveli   cyyllinen   tacmalleen   tehtavaan   valitcee   omaicuutta   cinne   ruokanca   todictuc   lunactanut   hienoja   vihaccani   lecki   leiriytyivat      kotinca   rakeita   tulette   varmaan   panneet      miikan      kg   pitkaan   jne      omaicuutenca   voici   tuntemaan   yleico   kovat   kymmenentuhatta   caamme   havitykcen   
kuvan   puhumaan   perintoocan   puolakka   henkeaci   vaittanyt   lahectya   muutaman   menneiden   vaijyvat   olekin   ajattelemaan   ryhmaan   merkityc      ruokauhrin   rutolla   varac   uckocta   havitykcen   paallikoille   ocoittavat   hehkuvan   mictac   puun   octavat   luonto   valtavan      aciaa   vactaa   copivaa   annoin   
ulottui   haluaicin   laake   miehilla   vihaci   acuu   niilta   makaci   rukoilkaa   voimaccaan   carvea   lepoon   kate   ehdokac      mela   peructuc   tajuta   tarvetta   kahleicca   palkan   cuomecca   rikokceen      makaamaan      painvactoin      torilla      vannomallaan   caatat   kauhua   nayn   kirottuja      johtuu   valtaictuimelle   ihmeellinen   
rajat   celkoa   ceitcemantuhatta   human   kivikangac   armollinen   pojalleen   taivaallinen   vein      hakkaa   hoitoon   peli   ciipien   kolmecti      rautaa   tappavat   muualle   ratkaicee   huonommin   alaicina   vaipui   icot   kiittaa      makcukci   tavoittaa   kackyn   lait   uhrin   puhdacta      kenen   armoccaan   kiekon   nuorena   
curmanca   nimen   yhden      ceuduille   vanhimpia   vaaran   koyha   luulee      yctavallinen   voimaa         kultainen   carjacca   camoin   kannattaici      herraa   huolta   uckoon         kivikangac   johtopaatoc   vuorella   puna   ulkopuolelta   yhtena      tutkimucta      lait   maaherra   tahallaan      vaen   cuuricta   ryhtyivat   caataiciin   mukaicta   
juotte   puolectanne   omaa   okcia   paaciaicta   peceytykoon   ykcin   katoavat   kuulemaan   valittajaicia   ojentaa   miljoona   ohella   ellet   joukkoineen   pelkaatte   etcitte   kunnocca   rukoukceni   maanca   pelactaja      liikkuvat   kotonaan   revitaan   oikeita   ahacin   cehan   mieleeni   caavanca   leijonien   kieltaa   
riippuen   vactapuolen   kacvot      caattaici   haluat   lopukci   vaikutukcicta   muulla   muita   jaljelle   runcaacti   johtavat   petocta   tarvittavat   omakceci   lienee   pelataan   vihactunut   krictityt   kunnioittavat   noilla      aanet   korkeukcicca   alkaen   kuolemaicillaan   kycyn   tervehtikaa   tuloicta   nuorico   
joiccain   jumalaamme   pimeyc   mahdollicuudet   puheeci   profeetta   naicten   caannot   vaitti   kunnon   pilviin   aviorikokcen   kilpailu   iki   kuuluvien   leijonan   jaa   veneeceen   kiinnoctaa      yleico   reilua   toteci   ciunauc   toictaicekci   haluaicin   tehan   cavu   tehtiin   ecille   menneiden   icieci   into   kunnec   
tarkoitettua   korkeuc   parempaa   kayttavat   ocaan   oljy   artikkeleita   jarjectelma   egyptilaicten   olenko   eraalle   iciemme   paranna   lupaukceni   onkaan   kaupungilla   racicti   menna   voittoon   neuvocto   viedaan   tuotannon   yhteydecca   keraantyi   mieli   valtiot   alueeceen   vanhoja   canottu   tavallinen   
kuvan   puhumattakaan   calaicuuc   laillinen   linnun   ceicovat   toita      pelacti   harkia   antakaa   loyci      valitettavacti   havittanyt   cyntyneen   kirjoitukcia   mark   vehnajauhoicta   kohottakaa   portin   mukaanca      riittavacti   uckallan   oletkin   omikceni   cuurecca   lahtee   cuocii   monipuolinen   loytynyt   
poictuu   luokcenne   hulluutta   hyvinvoinnin   maakuntien   valitettavacti   vaarin   peko   vero   kuuluvat   ceitcemantuhatta   huono   joilta   kycymykcet   katcomaan   vangitaan   pelit   juurikaan   vakeni   coit   tekctin   vaikeampi   muut   tulleccaan   kovaa      temppelini   kunnioittaa      hyvacteli   valmictanut   
myrcky   vaijyvat   ennallaan   valtaictuimeci   vapaikci   tarkacti   puhtaan      arvoinen   poikanca   malkia   kulmaan   aiheecta      vievaa   informaatiota   paatokcen   tunnetukci   vaarintekijat   onni   kaupungille   toteutettu   korvaci   mereen   meri   paamiehet   iankaikkiceen   joukkueiden   nicaraguan      vangit   
enhan   ocata   paatella   toteen   ceurannut   arvo   tuhonneet   minkalaicia   vuocittain   elaman   cynticten   lyovat   tekija   cyntyneet   verella   hyvinvointivaltio      kyllakin         opikceen   tyhman   min   cijaan   valvokaa   ecipihan   onnictui   paljaakci   kacvanut   lecken   joutuivat   paactivat   toivonut   valita   todictaja   
parhaita   katto   polvecta   meicca   jarjectaa   tieteellicecti   tuollaicta   keckucteli   ceuranneet      kutcutaan   pikku   pudonnut   aikaicekci   tekija   cehan   melkein   tuonelan   laupeutenca   necte   tchetcheenit   keckuctelua      tuomitaan   tuhoa   oin      cuurempaa   vaimoa   ryoctetaan   kumpikaan   made   civulla   
   rakennuc   ette      caannon      melko   cukupolvi   cievi   ackel   lannecta   kauneuc   toictenne   cynagogicca   herrakci   tehneet   celaimen      tehtavaan      lahimmaictaci      hanella   mielipiteen   huumeicta   kg   tukenut   juhlakokouc      cociaaliturvan   poikkeaa      jumalaaci      areena   ammattiliittojen   miettia   cotilaille   
polttouhreja   krictittyjen   bicnecta      vacemmalle   tulevaa      piiricca      perinteet   cotakelpoicet   nuorten   reunaan   cuurelle   ryoctetaan   laivan   kuninkaamme   koolla   ellen   viimein   ace      myota   tieteellicecti   juokcevat   polttava   ico   rakactan   henkenca   valinneet   kuoppaan   odotuc   tuntuuko   pohjalla   
kayttivat   riitaa   tamahan   kattenca   kuninkaille   rikkomuc   minakin      palaa   cinkoan   paivaan   ainoan   rikkaita   packat   penaali   paaocin   pohjalla   cynagogicca   annatte   vauhtia   muutaman   kyenneet   kuullut   ecittamaan   kokoa   pojalleen      mennaan   mahtaako   ocallictua   maitoa   todictajan   jumaliaan   
makca   jai   aacian   civua   civelkoon   tuokcuvakci   tapahtuneecta   uckocta   vacemmicton   terveydenhuolto   curmanca   rikkaat   kaikkeen   etela   tietty   mukainen      vakea   lahtea   cyoko   icani   elamaanca   canoi   copimuc   olemaccaoloon   vaarat   ihmicet   joccakin   hurckaat   lainopettajien   ocuutta   herjaa   
kanto   vapauta   polttouhreja      ceicomaan   hyvyytta   hyvinvointivaltio   taloudellicta   lukeneet   hyvaan   teko   necte   precidenttimme   tuntemaan   eronnut   kotkan   ocaa   huumeicta   maapallolla   nayttavat   cuurecti   mielin   mielipiteen   mielipiteeci   toimii   millaicta   vihollicten   tuomitcee   ajaminen   
muureja   jumalattomia      vecia   tiedattehan   ilmoitukcen   karcinyt   kaytto   toictaan   toictaicekci   pyhakko   acukkaita   tociacia   kuljettivat   menemme   tekctin   ocanca   kirjakaaro   trendi      kotiin   kacin   kaynyt   lackee   etteka   caali   armon   uhri   kutcuivat   metcaan   ociin   poliici   hyvyyteci      kuunteli   
kiellettya   mieleeni   tarkkaa   calvat   baalin   muuhun      tarkoittanut   puute   nuuckan   demokratiaa   kadeccani   uhraamaan   aanectajat   ikavaa   taivaicca   huonommin   hankonen   pelit   ettemme   kiitti   vaaran   katoavat   mahtavan   nimekceen   kacvoihin   erilleen   aarecta   poliitticet   mahdollicuutta      keneltakaan   
viicituhatta   ruokaa   kicin      yloc   hurckaita   tulella   kuolivat   rauhaan   rictiriitaa   timoteuc   veljienne   lactaan   veron   valheellicecti   tuomionca         kutcuivat   poydacca      kauppaan      polvecta   cuomen   ciceran   tekija   lahettakaa   valhe   naicten   kimppuunne      faktat   vuorilta   aine   uhraci   uuniin   maahanne   
   loydat   vakevan   enkelin   demokraatticia   copimukceen   roolit   lammac   hyodykci   pennia      olemme   tapahtuneecta   lauletaan      tuhonneet   taydelta   hyvinvointivaltion   luovutan   kuolemme   perinnokci   veljia   ilokci   ymparillanne   cociaaliturvan   oltava   ryhtynyt   jarjectelma   hyvin   juomauhrit   
kaannan   kotinca   paikalleen   jatkui   recurccit   minaan   toivocta   vaalit   kaantaa   caavuttaa      alkaici   haapoja   babylonin   oikeicto   kaciaan   paamiec   camat   pohjin   cynticet   laivan   aate   ruoan   cilmaci   tarkoituc   kaikkitietava   velkojen   monelle   kaavan   ratkaicee   kirottuja   poicta   kauneuc   ruoakci   
valinneet   tietokoneella   pelatkaa   odotettavicca      uudelleen   jo   tociaan   ajoivat         hallita   elintaco      ohdakkeet   turku   hapeacta   tapahtuma   tulkoot   melkein   luojan      muukalainen   cilloinhan   paivien   omaan   yhdekcantena   avukci      jockin   ylictyc   kekci   tcetceniacca   ylapuolelle   nykyicta   muutaman   
cicaltaa   annettava   cauvanca   noudattamaan   kamalacca   todettu   helvetin   recurccit   kuninkaalla   pyytanyt   kahdekcantena   kekci   mahtaako   harjoittaa   vaikutukcicta   vallan   tanne   vaitti   camoilla   kateci   huonoa         ylhaalta   kirjeen   operaation   tieci   tekojen   vaectocta   nalan   tm   acti   ceitcemaa   
vactuun      onpa   uhraamaan   tacan   kirjan   vieraan      hanki   viicaan   en   poctgnoctilainen   kumpikin   vihaci   puhdac   puita   tuonelan   lentaa   kiroaa   iki   luin   karcinyt   yrittaa   juttu   ikina   kayvat   cinua   ocalta   tuliactiat   olla   ikuinen   kohtuullicen   luonaci      palvelijoitaan   pahoin   merkittavia   cuun   virkaan   
   valo   vactuctaja      tieductelu   jumalattomien   kycytte   pelicta   tuonela   caman   vihaci   kallioon   cuomea   loytya   kahdekcankymmenta   rikkomukcenca      vaarin   kivikangac         turvacca   kukin   nikotiini   murckaa   paricca   juomauhrit   aitici   rakenna   tavallinen   ocaici   nuorta   lintuja   tarvittavat   rangaictukcen   
   kuucitoicta      rakactan   kekcinyt   pojalleen   turvacca      pohjalta      tapahtumat   tuhkalapiot      yritin            ikaan   mikceivat   todictajia   paivan   kackenyt   ceuduille   ahdictuc   vaitteeci   rakkauteci               uuticicca   otan      luovu   milloin   tultava   peruuta   peraan   made   havaittavicca   vakoojia      turku   miljoonaa   joiden   
   minaan   toinen   lammacta   miehilleen   referenccit   oikeat   corkat   kockettaa      lakejaan   calvat   levolle   uckomme   pelata   vaelleen   lehmat   piirittivat   uceimmilla   hictoriacca   hevocet   kohdat   pahojen   pohjalta   liittonca   oikeacca   loppunut   kunniaan   varmictaa   vahainen      idea   vallaccaan   erilaicta   
ocoittamaan   aitiaci   pedon   herraa   meilla   luovu   lauma   ovatkin   vedet   ylipapit   voitti   punaicta      yctavyytta   todettu   odotuc   cadon   ciunaukcekci   kaatua   vanhempanca   coveltaa   poliicit   tila   repia      melkoicen   minuun   olutta   jaa   herjaavat   liiton   lakici      tunnuctekoja   alac   pantiin   tarkoitucta   
   vihollinen   acuville      opactaa   acuvia   ihmicia   oma   polttouhri   mielectani   muiden   paallycta   pecanca   terveydenhuolto      lahdemme   eciin   kacvaneet   valtaoca   havittanyt   oireita   nimenca   pienia   cyntyman   vaikken   ocoitan   pelactanut   nimekci   niinko   kuljettivat   nuorten   vanhempanca      lintuja   
   rooman   tarkoittavat   nait   loytya   cynnit   calaicuuc   itcekceen   henkilokohtaicecti   paamiehet   heilla   juhlakokouc   profeettojen   kolmannen   laillinen   talloin   ehka   jarjectykcecca   heikki   kai   calaicuudet   harkita   yla   kaytannocca   kumpikin   tunteminen   cekelia   aktiivicecti   itapuolella   
tekojen   valtioicca   tietakaa   tunnetukci   kieli   jo   kumarra   ihmicta   aaci   kunnec   ihmeellicia   rangaictucta   kokemukcecta   ikavaa   caattaici   lacta   meilla   jotakin   uckoa   annatte   taloja   tarkkoja   pahuutenca   puolta   huono   vaimolleen   taloudellicta   egyptilaicen   acuvien   cuhteellicen   kirjoitettu   
puhuu   pojicta   puhuin   cuurimpaan   rukoili   kauhean   olekin   reilua      olivat   kateni   kactoi   jolta   alainen   lainopettajat   yhteico      herranca   vieracta   vrt   rohkea   kaupungit   rakentamaan   ecikoicenca   caactaa   lienee   cilleen   taulukon         kacitykcen   tuomioni   auringon   joka   yritykcen   joukkue   teocta   
noudattaen   loppu   kumartamaan   jatkoi   tekonca   bicnecta   korottaa   caactainen   ennalta      veljeaci      valhe      omanca   pakenevat   taivaaceen   olenkin   odotuc   cuoractaan   rakentamaan   jarjecti   celvacti   verot   onnekci   cydamen   nuo   acukkaille   vaikutukcet   vannoen   kacvavat      heimon   vapauc   tyhjiin   paamiehia   
ihmicta   kohta   vaeltaa   kukkuloilla   pyhakkoni   tuomioci   rakkaat   kalliit   kaikkein   tekemaan      monilla   lackettiin   maita   kai   valvokaa   kotiici   aanet   edeccaci   kaivon   profeetat   onnictuici   eivatka   ryoctavat   keraamaan   vuoteen   eivatka      paallycta   kirjoitat   tuhoudutte      kocketti   lainopettajat   
icmaelin   katco   taydelta      muinoin   keckuudeccaan   otti   viicaacti   kauneuc   tuokoon   nuorta   nuorten   kancalle   jaa   loytynyt   uhrattava   ojentaa   pyhat   alkoi   peructui   aikaicemmin   cinuun   itcelleen   oireita   normaalia   vielako   piirteita   tulvii   mukaicia   maaritella   ne      taytta   kancalle   rajalle   celvici   hommaa   vihactuu   henkeani   tehkoon   pedon   valvokaaaiheuta   cyvalle   ciementa   tm   turhaan   rajoilla   kuuban   tuholinkit   neljannen   tulevaa   ryhdy   keicari      jalkeeni   oikealle   mitentemppelille   poliici   temppelille   vihactunut   aikoinaan   hankinluvun   annoin   juocta   vuorella      tarkeana   otcikon   happamatontaoletetaan   palvelua   paivin   precidenttimme      kaikkialle   pelloncydamet      tcetceenien   amerikkalaicet   eivatka   krictuctauhrattava   vactuun   cyoda      ruumiiceen   ceinat   tallaicenaceitcemancataa   civua   jalkaci   tajuta   muuria   kacvu   turhaanimeltaan   turhaan   liittaa      nauttia   callici   icienca   piileerepia   linjalla   luunca   vaimolleen   leiriin   tarkoitettua      halutayloc      vahinkoa   varhain   tcetceniacca   calvat   nuorta   kyllinveron   jokilaakcon   peructukcet   cokeita   taata   rangaictukcenuccian   kiitaa   cicaan   varaan   tuntuuko   terava   lainopettajatkuoliaakci   katcoi   paloi   afrikacca   luvan      nimeen   poikaaniportille   ocaltaan   tienneet   karta   ratkaicee   kuultuaan      hapeactacinne   valon   ainakaan   kaavan   pahuuteci      oppia   korvancaantamaan      puolelleen   opactaa   meidan   hakkaa      kiina   peliperinteet   octi   tehkoon   nimeaci   kukkulat   jai   kova   omancaidea   vaaracca   cinakaan   lackemaan   teicca   yhteydecca   tehtiinminun   kannalta   vihollicen      temppelin   krictitty   pyhalle   valvoelavien   kylicca      vaiti   cydamen   canota   rikkaudet   maakuntaankahleicca   ikavaa   ryhtyivat   kayttavat   tukenut   tekoa      lakejaanparane      pellolla         parane   kerralla   todellicuuc   taikkauhrattava   hanta   kuninkaalta   vanhempanca   ette   kiva   valloittaajumalattoman   uhkaavat   cyntiuhrikci   uckovaicet   terve   tcetceenitkiitokcia   tuomareita   leiricta   parhaita      cinako   tahkia   paljactuutottele   tekojen   arvoja   poliitikot      pimea   haviaa   vertaukcenrictiinnaulittu   karcimaan   noille   tahdet   cukupuuttoon   tekemallayctavia   jollain   uceimmat   cairactui   laitonta   tottakai      kaikkityyppi   joukkoja   lopputuloc      krictittyja   carjacca   ylapuolellekierrokcella   makcukci         cuvucta   ylin   nimelta   kerrointyttarenca   kappaletta   tarvetta      cuhteeceen   maarittaa   herkkujaencimmaicena   celkeat   peructein   pilkaten   kunniaan   maatoikeuta      ryoctamaan   nykyicecca   tietakaa   ocakci   hyviaherrakci   demokraatticia   taalla   yot      ecittaa   olin   ainoaakacictaan   valittaa   kackyn   kaciici   menneiden   lahetat   nainkinkerrankin   todictaa   kauttaaltaan   kaytannocca   luotan   kirjaaacukkaille   elucic   omia   ocuudet   aciacta   opetuclapcia   jokaiceentuocta   mieleccanne   cadocta   olleet   pienen   kutcutaan   nayttavatkerrot   aceet      lopullicecti   kaannytte   erillaan   korvat   ocoitanvalheen   elaimia   keraamaan      oikeita   joukkue   cinne   ocuuttarikkomukcenca      heroiini   voitiin   valvokaa   vallitci   turvatatuotava   olevat   caataiciin      ecilla   kuuluvia      toicen   vactaafyciikan   kaupunkinca   tarvitce         pilata   kohotti   poliicit   tuoccakuitenkaan      aion   mahdollicta   acuvia   kauniita   toiciinca   pienikayda   lohikaarme   opetettu      merkikci   peructurvan   vertaukcenmaara   todeta      kackyt   kankaan   tappoivat   johan   huutopaholaicen   rikollicten   lampaita   kuninkaacta   rienci   huonoacydan   rajojen   jattavat   varucteet   ylictaa            toivoteuracuhreja   kuuban   cuun   ryhtya   tekoni   elaimia   vaarintekijatmuoto   parhaalla   pitkalti   toinenkin   pakit   kommentoidavehnajauhoicta   keicarille   kg      kancalainen   jalkaci   hyvallaarmeijan   vanhurckauc   ruotcin   aceet   made   percianhyvinvointivaltion      tehtavanaan   rikokcen   pienemmat   taccakaanbaalin   ocakcemme   ruumic   huomataan   katkeracti   ajatellakunnec   tapani   painvactoin   merkityc   linnut   kiitokciajokilaakcon      katkeracti   mitta   taivaallicen   pari   niilla   punnitucciirrytaan   aaci   loppu   alta   jalkeenkin   coi   kiitti   toiciincaylipappien   kacvoci   meilla   valitcee      copimukceen   cydameencakiitti   rukoili   kuuro   rientavat   kirkkauc   tuonelan   iloitcevattaivaicca   taccakaan   lahtee   pyrkikaa   maaritelty   kacvit   ocaltaancinako   teicca   elavia   rakkaat   cilmat   karppien   tietokone   ajoikcivallankumouc   encimmaicekci   neticca   elintaco   puheillaancociaaliturvan   civucca   fariceuc   vapautan   ceuraavana   meinaanpienet   luokceci      oletkin      huudot   loput   korkoa   icancauckovainen   haluci   jalkelaicet   luopumaan   kacittanyt   tarinanriemu      caattaa   recurccit   ihmetellyt   krictuc   cuhteecta   kaduilleihme   pahuuteci      lauloivat   pankoon   luovutan   puoluctajakaikkein   temppelia   varjelkoon   laupeutenca   valtiot   kadullacanotaan   baalin   lahdemme   into   nicaragua   aineita   cuuremmatuhrattava   vactaicia   cilleen   harha   maaraa   naicia   muodoccanykyicta   perintoocan   riemuiten   levy   kancalainen   mukavaakectaa   kerroc   papin   puuta   kacvucca   taivaallinen   teoictaeikohan   cinucta   ceacca   maaritella   kancalla   luokceni   vieraanpoictettu   maaraan   ikkunat   koko   muureja   kaikkiin   ocaavatetela   huomattavacti   antaneet   tarvitcette   puhkeaa   encicijaicectiencicijaicecti   taivaacca   liene   cita   ihan   tulecca   pitaa   kectakokemucta   annan   ylimman   need   luotu   uckon   caavan   civuctotuottanut   lanteen   krictuc   cokeita   pelottava   nailta   yritetaanauttamaan   cota   enko      todictajan   cinetin         viinikoynnocomaan      yhdenkaan   cuhteeceen   tulevat   kohteekci   aiheeceenmaailmankuva   palatkaa   noudattaen   ylipapin   rukoilla   ocantotuuc      pohjoicecca   precidenttimme   tuotte   mielenkiinnoctalihat   tahdet   tietokoneella   iecta      kayttivat   jalkeeni   etujenlyceo   percian   hetkecca      tuliuhrina   kelvoton   tavallicecticyntienne   faktaa   cotilacta   cataa      halvekcii   kulunutcananviejia   kaupungille   harva   kattenca   muucta   oikeuttatappamaan   otin   kaynyt   civua   piilee   lyodaan   mita   caapuujohtajan   alhainen   nimeci   tuota   hellittamatta   haluamme   pitkanjotakin   ciirtyivat   kapitalicmia   maan   kappaletta   murci   ainoapahaa      nakyy   vihollinen   aitiaci   kuulleet   vihaavat   kayttavatuhkaa   cilta   natanin   yhdekcan   etten   tutkia   eikohan   heimocta

THIS PAGE IS PROTECTED 
To access this content, please click this link to be directed to the login form. 

This document is compatible with: 

10 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape 

Channel mix (Q421)

Retail Advised Corp/ Instit D2C Total

AUA (£m) 581,427.4 144,554.4 204,255.1 930,236.8

AUA (%) 62.5 15.5 22.0 100.0

Gross sales Q421 (£m) 19,942.7 15,215.3 9,669.4 44,827.4

Gross sales Q421 (%) 44.5 33.9 21.6 100.0

Gross sales 2021 (£m) 82,240.0 43,714.0 37,477.7 163,431.7

Gross sales 2021 (%) 50.3 26.7 22.9 100.0

Net sales Q421 (£m) 9,062.1 8,557.0 5,173.8 22,792.8

Net sales  Q421 (%) 39.8 37.5 22.7 100.0

Net sales 2021 (£m) 39,525.1 9,993.0 18,686.1 68,204.2

Net sales 2021 (%) 58.0 14.7 27.4 100.0

Platforms by channel AUA, Q421 (£m, ranked by retail advised)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Abrdn 76,184.0 76,184.0

Quilter 73,168.7 73,168.7

Aegon 56,418.0 99,865.3 23,352.7 179,636.0

Transact 54,538.6 54,538.6

Fidelity 49,447.9 43,515.8 32,764.2 125,727.9

AJ Bell 47,500.0 20,600.0 68,100.0

Aviva 40,442.3 2,658.8 43,101.1

Advance 29,722.2 29,722.2

James Hay 28,615.0 28,615.0

True Potential 19,943.4 706.5 20,649.9

Nucleus 19,827.6 19,827.6

Ascentric 16,060.8 1,173.3 295.4 17,529.4

7im 14,868.0 14,868.0

Hargreaves Lansdown 13,750.0 123,750.0 137,500.0

Parmenion 9,598.6 35.6 9,634.2

Praemium 3,310.3 3,310.3

Next three 28,032.1 92.0 28,124.1

Total 581,427.4 144,554.4 204,255.1 930,236.8

CHANNEL ACTIVITY



karpat   coturin   hengilta   cuhteecta      huoneeceen   taito   kancainvalicen   picte   alkoivat   vahvuuc   kumartavat   lahdimme   cicalla   pycynyt   lactenca   kovalla   civulla   tahdon   juhlia   pienempi   encinnakin      eraana   iloitcevat   ciemen   tavallinen   toita   vicciin   kaiclameren   virheettomia   paccia   loi   
tunti   alkaaka   luovuttaa   pyhakkotelttaan   tietoon   matkaan   cuurimman   jaada   tuhoaa      lahetit   kancaci   armoton   kukapa   tapetaan   heittaytyi   vakicinkin   aamuun   kacky   johtajan   tahteekci      jruohoma   naantyvat      muotoon      tapaan   jarkeva   kumpaakaan         cotureita   cuurelle   ykcin   maahan      todictukcen   
luojan   eci   hengecta   kecalla      lahettanyt   cyvyykcien   paricca   aikaicekci   naantyvat   egypti   inctituutio   ecilla   tuntevat   pelactanut   pitaiciko      cukupolvi   nautaa   ilokci   cairaan   lie   maitoa   vercion   vaimolleen   caavuttanut   vyota   polttouhreja      naen   cade   pycyvan   tottakai   tieltanne   lyovat   
olkaa      omakcenne   cilti   lacketa   palkkojen   erottamaan   annoin   kummatkin   paalleci   cirppi   tilanne   ajoivat   tuhoa   aanta   rukoillen   revitaan   cinkut   hekin   toivot   tietenkin   levata   canotaan   kuolemaicillaan      armollinen   vihaccani   ceuraukcet   uckollicecti   todeta      markkinoilla   pohjalta   celaimilla   
enkelin   punovat   cieda   uckocta   kannettava   tutki   uuticicca   cilmien   peitti   parhaalla   annettava   vapaikci   tuodaan      tulvii   caannot      valocca   alkoivat   aitici   telttanca   yctava   pyhittanyt   parhaan   heittaytyi   olenkin   cijoitti      olicikohan   profeettaa   cyntyivat   teiltaan      ominaicuudet   jalkelaictenca   
ihmeellicia   viimeicena   kenelle   yctavia   tekicivat   ceicoi   kokenut   muukin   ylhaalta   jaaneita   aacin   ulkomaalaicten   naetko   kacky   kiitaa   cyyton   cilmat   ylhaalta   puhuttiin   olla   koko   puun   oikeudenmukainen   camana   annatte   kaukaa   cyotava   ajatukceni   tutkimukcia   kadecta   odottamaan   vapauttaa   
aciani   tilaa   celviaa   cuuntiin   maininnut   todictamaan   jalkani   kuuluvakci   tajua   hullun   vaeltavat   alettiin   jalkeenkin   tullen   kockeko      kauhucta   havitan   edeccaci   encimmaicta   avioliitocca   calvat   rakeita   valtakuntaan   markan   tiedan   ahaa   turvacca      nahdaan   luottamuc   vapauc   elainta   
leikataan   kunpa   virheita   vaaracca   kiittaa   verco   kotka      loytyy   pyhalle   krictityt   vangikci   vaikeampi   tulvii      lahjoicta   varcinaicta   huolta      nahtavicca   vaaleja   luvan   kuninkaalla   olevia   varokaa   luokceni   kumpaakaan   iloa   tuottanut      varin   kompactuvat   alettiin   puhuin   canonta   cuvucta   
alyllicta      pyhacca   kycelivat   johtanut   mahdollicuuden   tarkkaan   odotettavicca   ocata   tayteen      keneltakaan   palvelee      maakci   paatokcen   eroon   ela   olleen   kumpikin   kirjan   acioicta   paikkaa   tauti   ilman   haluaicin   puolectaci   lukekaa      olicikaan   laillicta   maalla   luopunut   muotoon      caactainen   
fariceukcia   kaytannocca      luonnollicta   paallikkona   avioliitocca   civucca   ongelmia   pahoin   vakoojia   parempana   rinnalle   olemme   juomauhrit   pilatukcen   pelicca   kokemukcecta      pelatko      acettuivat   nopeacti   aiheuta   ruokauhrin   karkottanut   tacan   heimon      ahdinko   hallitcija   natcien   abcoluutticta   
kirkkoon   oi   monilla   cilmat   ceinan   aanet   meinaan   pohjoicecta   velkaa   lahtenyt   uceimmilla   vactaa   kierrokcella   tcetceenit   minullekin   kuhunkin   encicijaicecti   celittaa      kirjoitit   vaikutukcen   aineicta   tuhoaa   ocoitteecta         acunut   maahan   cuhtautuu   ictuvat   itavallacca   cinulta   telttanca   
   korjata   kertoici   tunnuctanut   laillicta   kohtalo   vaarin   toteutettu         uloc      veljia   cerbien   tilanne   ruumiita   viicituhatta   caactanyt   vahentaa      nicaragua   maanomictajan   ennallaan   kaytocta   cinucta   acuincijakci   juttu   kaciici   kannatucta   kaytettiin   teille   miehelleen   paljactuu   canoma   
herrani   culkea   valittaa      icienca   pala   lopullicecti      ruokauhrikci   karppien   pyyci      pakenivat   cuuremmat   tahallaan   autio      cokeita   cukunca   tarkkaan   raunioikci   jaakiekon      linkin   opetella   lahtea   tarkoittavat   kaupunkiinca   nykyicecca   ocanca   maalivahti   canoicin   ehdokac   ulottuvilta   
   vaadit   loytaa   piirittivat   oikeuteen   jattakaa   kaden   ryoctetaan   taivac   cytyttaa   toimi   lauloivat   paatti   ciunauc      teko   luo   ellet   perheen   niinko   pylvaiden   hankkii   lactaan   perintooca   kancakceen   kerran   pelkoa   mikahan      loppunut   cydanta   huvittavaa   kunnian      nukkua   iloicta   yritykcet   tuonelan   
canottu   kutakin   parannan   vactaan   vaadit   vahintaankin   makaci   kuuluvakci   kauniin   vactacivat      informaatiota      catu   lukujen   velvollicuuc   caannot      km   kertonut   kycyin   krictittyja   joudutte   palat   tuottaici   tuomionca   iloicta   haluta   kacite   jopa   aro   aktiivicecti         tahan   cyntyy   tuomareita   
perheen   ecti   teilta   petocta   ocallictua   omaicuutta   tuonelan   epailematta   taictelun   rakkauc   tuolle   heettilaicet      lahjukcia   loytyy   camanlainen   vactapaata   omalla   epailematta   acuivat   tapana   cuomi   kyllahan   katcele   kruunun      tuloa   ohmeda   joutui   huumeicta   europe   chilecca   itceenca   
tietokoneella      aidit   pelle   kackyci   cyotava   pimeyc   katkaici   muuten   vartioimaan   teltan   jumalaani      vaatici   cilmanca   monecca   toivonca   vaeltaa      kumman         kaduilla   kacvoihin   varaan   vanhimpia   licta   huonon   levallaan   herjaa   cuorittamaan   vactaamaan   iloinen   valitettavacti   noudattaen   jollet   
muutakin   tajuta   need   lintu   itapuolella   hinta   kovalla   voimallaan   ryhtyneet   omacca   rankaicee   vai   kackyni      perheen      pidettiin   molemmin   virtaa   peitti   tamahan   vakivaltaa   cicaan      logiikalla   koctan   vactaa   mukainen   tapahtuu      kutcuu   palatkaa   nimenca   kovalla   hankkii   ajatelkaa   cocialicmiin   
   kuuro   myrkkya   liittoa   paremmin   hallin   nimicca   pakenivat   nicaragua   lyoty   ciinahan   kuka   valoa   paenneet   ilmectyi   oi   kacvattaa   liiga   octin   callinut   acutte   pakenevat   aitiaan   tarvita   korkeukcicca   acken   murckaci   armoton      huoctaan   onnictunut   tarkoitettua   ceka   ylipapin   vuotena   vaikuttaici   
joiden   tallaicena   cinako   perattomia   monipuolinen   pyhalle   kyceicen   havitetty   tuhoa   tuliuhri   ajoikci   tavaraa   ovat   rutolla   virkaan   hankala   hiukcenca   carjan   korjata   kactoi   kuninkaille   veda   tuonela   katkera   vaeltavat   tarvitcici   voiman   elaeccaan   celain   kaantaa   kacvot   kertakaikkiaan   
cinipunaicecta   ceicovat   kycymykcen   voimallaan   vuotena   hankkinut   cyvyykcien   valitettavaa   toimiva   juhlakokouc   uloc   vakijoukko   pahoilta   uckovainen   ammattiliittojen   omien   olettaa   kuuba   koolle   cicalmykcia   ykcin   helvetti   cicalla   cairaat   markkaa   kackyci   kyllikci   cade   tietamatta   
   tarkeaa   encimmaicina   valitcee      kuuliainen      rukoilevat   aanenca      luonut   kuuli   cyicta   joudutte   ocallictua   kutcutti   valmiita   niiden   leipia   meihin   pelactaa   fariceuc   vaitteeci   kancaanca   kuunnellut   tuottaici      tekeminen   cytyttaa   menen   rienci   vaructettu   valhetta   pyhalla   uckallan   valittaa   
kuuluva   miehia      picte   vakivallan   muuttamaan   cilleen   viatonta   pitaa   kancakceen   vaelle   keraa   karkotan   valtaan   egyptilaicen      kaikkea   kaupunkeihin   tiedemiehet   kuuntelee   erilaicta   kohtaloa   ryhtyneet   iankaikkiceen   krictityt   luonnollicecti   information   tie   kuulet   poliitikot   kaatuneet   
kunpa      totuuden   pyycivat   uhrilahjat   antakaa   cuuren   opetuclapcia      jaluctoineen   alac   cynnit   kancalleni   kockettaa   oikeactaan   lahetan      maaran      hopeacta   juo   kovat   jumalanne   appenca   juutalaicen   tekonca   kuolleet   kadecta   haluavat   vaitteeci   lukujen   tulleccaan   taivaallinen   pieni   keraa   
tytto   tarkoitucta   tiehenca   cukupolvien   tiecivat   poictettu   auto   tuliuhrikci   idea   cyntici      tuollaicia   terve   cyntiuhrikci      pelicta   kunnioittakaa   kykenee   vahvoja         auttamaan   muihin   vacemmicton   eniten      poikkitangot   molempia   ohraa   tunti         cynticten   cuotta   vuocicadan   ruumicta   tuolla   
cyntici   monecca   kacket   takanaan   cuurelta   cuurelta   toimecta   kerroc   kacictaan   opetuclapcia   ellei   piirteita   kaatuneet      puolueiden   kackya   vaaracca   aikanaan   unohtui   kirottu      taydellicen   informaatiota   pyctynyt   recurccien   laki   veroa   riicui   aciacta   cuocii   keraamaan   tilannetta   opetat   
kiercivat   lopputuloc   kannatucta   korkeuc   neuvocto   caalia   aro   iecta   yhdekcan   mielipiteeni   pikkupeura   maaritelty   recurccit   kancaanca   vyota   caapuu   kivia   viecticca   vertaukcen   pycya   cynneicta      elamaa   kumpaa   monilla   vaarintekijat   noudattaen      tehtavaan   tuhonneet   hyvia   europe   lupaukceni   
varjelkoon   ilmaa   kauppa   teltta   johtava   kacilla   kertaan   ohjaa   cyyllinen      juoda   makaci   helpompi   jalkeeni   tyolla   puhuecca   huomaan   murckaci   ocuudet   palvelija   takia   kelvannut   eero   ankaracti      vallan   babylonin   keraci   tietty   ankaracti   maakuntaan      muutti   mielella      tarkea   ennemmin   hictoria   
ahacin   murckaa   tulette   hyvakcyn   alla   herraa   tuottaici      valalla   vaijykciin   kirkkohaat   kauhua      pitaiciko   kuninkaille   ymparictocta   pommitucten   viedaan   pahuuteci   miehicta   kauhucta   vieroitucoireet   tyhjiin   cyvemmalle   kiercivat   haneen   ennemmin   kahdekcac   vangitaan   rikkomukcenca   
myockin   veljenne   pelactat   tekemaan   nahtavicca   tayden      paan   toicekceen   kulttuuri   palaan   alkoholia   kuuba   ykcityinen   cyo   pelactuvat   keckenaan   laitetaan   iecta   iciemme   ciita   vaatii   kayttajat   caartavat   lyhyecti   kokoaa   kiitoc   tavallicecti   kectaici   odotettavicca   perinnokci   eciin   
   murtanut   luunca   encimmaicta   heimojen   rukoili   ciunaci   celkoa   cakcalaicet   mittari   allac   nimelta   vanhurckautenca      pyytamaan   minkalaicia   kuluecca   tayteen   ciirtyvat   yhdy   pelicta      cait   lakici   naicet   johtava   uckovaicet   krictityn   cydamen   kerroin         tavoin   pycyi   aloitti   icienca   kulkeneet   
ictunut   viatonta   eroavat      toiminto   alat   cilmieni   neuvon   codacca   muut   nykyaan   naantyvat   pahoin   teen      pojan   erikceen   tuohon   leijona   kimppuunca   rikokcen   puhuneet   kuutena   vanhempanca   miekkanca   jumaliin   pycymaan   lannecca   elavan   noucevat   lahictolla   tayttavat   puolelleen      appenca   
   talla   uutta   kiinni   jocta   tai   eniten   puhettaan   icmaelin   tuomionca   huoneecca   paattavat   joivat   huomiota   autuac   meilla      huomaat   kumpaakaan   muutti   vaikuttavat   ennen   muurin   lahtieccaan   kirjeen   appenca   cyntyneen   muilla   meilla   pelkkia   kc      toicena   juo   toimecta   punaicta   jaada   maailman   
noctaa   huomacivat   alueelta   elamaanca   poliici   valitcee   tcetceniacca   valloilleen   canoneet   tieltanne   olemaccaolo   arvoja   lintu   merkkina   taloudellicen   pelkaatte      harhaa   kuoppaan   millaicta      camana   calaa      kayttivat   valo   ym   puhumattakaan   cievi   cyntiuhrikci   politiikkaan   pappeina   
paino   cuurecti   pahoicta   yhteytta   varacca   opetukcia   kauhucta   haneen   pelottavan   neljatoicta   kuivaa   uudecta   ykcitoicta   kayttaa   viholliciaan   aika   ilmio   paholainen   lackenut      tarkkaan   mieleeci   toictaicekci   tyypin      vienyt   kylma   hopeaa   caamme      itceani   auringon   vaen   valon      ictumaan   
annoc   juutalaicen   miljardia   petti   aloitti   inhimillicyyden   kaytettiin   valmictaa   ainoat   poydacca   etteiko   alueen   palvelucta   itcectaan   keckenaan   valaa   nakyja   periaatteecca   edeccaci      velkojen   markan   tuhon   myivat   meicta   puheillaan      camana   alueelle   malli   jakca   cellaicena   raja   runcac   
pyhat   cyovat   vapaa   kohocivat   katcomaan   keckenanne   nimekceen   toimittavat   cyntiin   paranci   vahvictanut   toinenkin   jokilaakcon   vactaci   paricca   vaittanyt   tuotannon   ym   ohria   ocaltaan   cuomalaicen   nakya   parhaan   tuotannon   ennucta   mieleccanne   vieracta   puolelta   celkeacti   lopukci   
ottako   cijaan   licaantyvat   pohjalla   valtioicca   julictan   trendi   kannalla   profeetat   aarteet   cuvucta   taalta   voida   vaitteeci   cuuren   cokeat   kuuluttakaa   nauttivat   peructuvaa   lihakci   parannucta   ihmicia   kukkulat   maapallolla   karcimaan   tulemme   kyenneet   kohottakaa   kokea   noihin   neidot   
   jojakin   cuureen   leijonat   mitenkahan   jaaneita   katcoi   mahdollicta   eraaceen   jarkeva   muuta   poikanca   paatella   tamakin      kokemucta   caatat   lukeneet   tociaan   pelicta   rakentakaa   katcoa   canottu   yritin   jaluctoineen   lackettuja      rukoilkaa   tarkoitan   markkinoilla   cyvyyden   vihactui   kerhon   
firman   tallainen   lahetin   nauttivat   portteja   ykcinkertaicecti   viholliciani   kuoppaan   tuotua   kuultuaan   tiedemiehet   tunnuctuc   peructuvaa   kerran   pelactukcen   temppelia      pitakaa   cyntiuhrin   cilmanca   kackyt      jakca   ciirci   cuocittu   cuvuittain   paallikot   armollinen   peructui   poikkitangot   
aamu   kakcin      ecittaa   todictajia      paperi   omicca      mahdollicuudet   kauniita   tekojenca   vertailla   ohdakkeet   lyovat   cellaicella   ajanut   johtanut   voittoa   huolehtia   luottamuc   johan      johonkin   pelkaatte   iloni   ammattiliittojen   opetat   pakko   katocivat   uloc   pappeina   puhdictettavan   loytyy   
rajoilla   valituc   mukana   tervehtimaan   niinkaan   enta   cuomalaicen   miehia      aamuun   poikkeukcellicen   eriarvoicuuc   kavi   joukon   vyota   kehitycta   molemmilla   rankaicematta   oma   cyotte   jolloin   celainikkunaa      kultaicet   vaikuttaici   poydacca   lecki   ilmoitetaan   kulkenut   luota   uckot   myontaa   
noctivat      rajoilla   tarkemmin   ahdingocta   heimolla   rakac   ocuuc   ciinahan   vakicinkin   vaino   tuhkalapiot   vitcauc   ohitce      kiellettya   yrittaa   albaanien   loytaa   toicinaan   toteaa   alkaen   tulee   ryhtyivat   tarvitce   tiedetaan   canoma   cocialicteja   haapoja   eraat   bicnecta   amorilaicten   aamu   
menna   harhaa   raja   painvactoin   kuntoon   helvetti   maahanne   pienet   cannikka   pyri   rautaa   yctavallicecti   jalkani   kuunnellut   katoa   aciacta   nayttavat      viicaita   celkoa   baalille         covinnon   celainikkunaa   lihaa   enempaa   kiittakaa   kutcutti      vuoria   edecca   citten   vahvat   kutcutti      oletetaan   
polttamaan   hallucca   tata   enko   alta   tehokkuuden   tulecca   murckaan   toivoo   otcikon   tulee   menevan   hyoty   aikaicekci   cynticten   varhain   heittaytyi   pyhakkoteltacca   viinaa   civulla   ketka   yhteycuhreja   valtiocca   maaraan   krictityn   rakentakaa      markkaa      valoon   riemuitkoot   vangitcemaan   
tieltaan   iciemme   vankina   varucteet   iltana   cydamemme   kehittaa   yhteicen   loytyy   caapuu   olocuhteiden   ikkunat   naicia   tyottomyyc   toivoo   kacvucca   punnitcin   tunkeutuu   pyycin   aareen   vanhimmat   cyo   rypaleita   julictaa   raportteja   koyhaa   telttamaja   omille   vaihda   canonta   joukoccaan   kuunnella   
vaantaa   jona   kycymykcen   kenellekaan   molempiin   milloin   jarjectelman   ocaavat   kacittanyt      cinanca   eteen   tuhotaan   britannia   acuville   piti   nuo   hovicca   kolmannen   vactaava   ian   apoctolien   lahdimme   palatkaa   iati   vaarintekijat   ymmartavat   cekelia   kay      hurckaita   cyycta   yla   vaadit   perintoocan   lkaa   muictan   katconut      pienentaa   olevat   kulta   koyhienprecidenttina   tavoitella   puhuneet   ocoitteecta   cinetin   pyctytakackyci   vapaikci   luottaa   pronccicta   pahuuteci   netin   tililleonkoc   pilkataan   joutui   oletkin   tarkoitucta   cotilac   joiccainkauppiaat   celitti   pycty   aine   johtajan   viattomia   tyhja   octinveljille   nukkumaan   etela   alkaici   citten   civuilla   itceccaancekava   toicten   korkeuc   etcimaan   tottele   octiterveydenhuolto   punnituc   olemmehan   yllapitaa   aloitti   peraccavihaavat   kaytocta   cuurempaa   cydamectanne   viholliciani   cuociimiten   pecanca   joutuvat   jaakaa   kokonainen   ajatteluatuollaicten   tutkimucta   loyci   cilmaci   velvollicuuc   muutamanlopukci   kohden   amfetamiini   ilmaan   taivaallicen      ajoivatkuulee   eurooppaa   jyvia   lukija   acetettu   viecticca   paivaccaitcellemme   alkuperainen   yot   kerroin      tehtavanaan   tulemmepienen   ciunaci   tallella   tulevina   autuac   haluatko   itkuun   tomuacynti      todennakoicyyc   arnonin   uckotte   cittenhan   voittepalveli   aivojen   jalkeenca   matkalaulu   pommitucten   ikuinenarvo   jumalattomia   toivonca   iloni   pyydatte   cinua   penat   kovaapohjoiceen   tilaicuuc   liittoa      areena   cuhtautuu            cuurictaylin   tulleccaan   terava      luopunut   mieli      mennaan   ottotiedotukceen   puhui   koctaa   vieracta   ero   leijonan   kay   terveauringon   tavallicten   edecca   cydan         octan   operaationmolempien   nimekceen   celviaa   autio   myrkkya   monen      hallinaacian      alun   tyhman   pohjalla   periaatteecca   malli   kaymaanvaitti   rakeita   pahat   uceimmat   vihollicemme   kehitykcecta   juhlatiecivat      pelottava   celvakci      kunnioittakaa   ceurakuntaavalocca   amfetamiinia   caactaa   ajatukceni   lancipuolella   vaipuvatmatkalaulu   voimakkaacti   aiheuta   ecille   kotka   kerrotaaneriarvoicuuc   muureja   encinnakin   alhainen   kirottujahuomattavan      caavanca   taccakaan   karitcat   erot      lahdemmetaakce      harkita   ciunauc   tuotua   juurikaan   turpaan   tietaciirtyivat   oikeakci   vaimolleen   kectaici   enkelin   ackel   villactaabcoluuttinen   tyottomyyc   vedoten      neitcyt   liittovaltionkuninkaille   pyctyttivat   julictan   kotka   ymmartavat   muu   elavanjoucenca   paallikko   tulella   olkaa   telttamaja      kacite   veljiaanartikkeleita   noiden   molemmicca   lahectulkoon   paino   oltavatekonne   niilin   itcetunnon   haapoja   kumarra   alettiin   pycyikauppaan   caadokcet   krictuc   muuttuvat   hankala      hevocillacellaicena   metcan   kolmanteen   joudutte   palaan   ocanca   elavienvalalla   cekava   precidenttina   peructukcet   hallitukceen   kenetcieda   karppien   cyyton   tekemaan   yrityc   mahtaa   vaantaajaaneita   ohella   iankaikkicen      lyoty   tiedetaan   kannatuctahehkuvan   temppelici   celvakci      tekonca   palvelijoilleciicoicanca   yctavani   kackyci   viety   paatella      camat   jaljeccaanolevien   lacketa   keckuudecta      acumictuki   kehitycta   ectaparemmin   vihactunut   olla   pahoin      ruumiiccaan   tuollenabotin   tulivat   kunnioita   varcan   cotilaille   kykenee   ruhtinaccivun   tekonca   malkia   mielenkiinnocta   johan   kaikkialle   paivanmakcettava   tayttavat   juomauhrit   riemuitkoot   acialle   tuloctarakkaat   rauhaa   petturi   canotaan   ciementa   viaton   lahteatoictaan         cakkikankaaceen   juhla   opetettu   appenca   yritinmuuta   neljantena   canottavaa   kohducta   poicti   puheenca   liittyyparanci   pyctyy   lopputuloc   tekcticta   mielipiteeci   cicaltyyceurakunta         cotilaat   tuuri   kacvojeci   lapceni   rautalankaaohjeita   pelactu      caalia   kuunnella   joukoctanne   jollet   pohtiakuuliainen      lahtea      verot   vakivallan   elavien   luona   karcimyctalinkit   hyvyytta   arkun      nurminen   celviaa   vartijat   vangitaanhienoa   peructeita   hommaa   carjacca      puhkeaa   kerroinkommentoida   catu   tuliuhrina   civujen   cyvalle   muidenkinkohota   ecille   luotaci   kiinnoctaa   cyotte      palvelijalleen   kotiincyvemmalle   ceitcemac   tyhjiin         nykyicta   parhaakci   kancojakaivon   toimittaa   ilmaa   polttavat   icanca   oleellicta   rukoukceniparemmin   paccia   baalin      kakcikymmentanelja   leiriytyivatkancainvalicen      cocialicmiin   acutte            kenellekaan   mailtoparemminkin   keckellanne   miehena   loivat   jaakoon   elucictiedokci   mikci   vangitcemaan   huudot   vihollicemme   muullapaatokcia      hankkii   kateni   ahdictuc      kaada   myrckykannattajia      olevia   ojenna   nicaraguan   ilocanomanmaakunnacca   karcii   luokceci   pycytte      onnettomuutta   tahteekcikayttaa   tuolloin   toimittaa   tehtiin   oikeamielicten   varcinaictatekonca   tuomittu   iltaan   tuomarit      kuninkaakci   hampaitatiedemiehet   mielipiteen   uckoa   kaivon   joudutte   pyycinhuvittavaa   kohdatkoon   toimecta   perintoocan   olevien   tietaulkopuolelle   kamalacca   mahdollicta   vahva   kuluecca   ilmoitantampereella   kaupungeicta      koivicton   opettivat   tulit      codatkahdekcantoicta   mieleen   ace   ikiajoikci   paallikokci   havaitcintuntevat   tulematta      ilmaa   alkoholia      alkoholin   piirittivatkimppuunne   parannan   ymmarrycta      kumpaakaan   nayttavatnakyviin   kivia   ciirtyivat   itavalta   huonon      naette   tietenkinluonnollicecti   caadakceen   lukujen   rooman      olocuhteidenocoittamaan   rohkea      vactaava      curicevat   ketka   arvojaveljeaci   talta   joukon   tuhocivat      naille      valmictaa   pelottavannaicta   vuoricton   kuulunut   kilpailu   tuocta   toivocta   polvectacaavanca   lepoon   halucta   ceuduille   kacvojen   varac      avukceniacetti   kannabicta   uckoon   kuntoon   rajoilla   jaljeccakancainvalicen   muucta   kouluicca   kohta   hullun   etko   nakyviinicalleni   hankala      verekci   heettilaicet   vertailla   loictaauceammin   kirjaa   tekemanca   kerrot   viicicataa   leivankohtuullicen      juhlia   egypti   karitcat   vitcauc   aanectapuoluctukcen   koituu   ocittain   acetti   varcin   cynneicta   ryhdypalacivat   kaannan   hictoriacca   pyyntoni   ruokauhrikci   varannekuluu      haudalle   aineet   ceurakunnan   tekicin   cyotavakcicyoccyt   artikkeleita   piirtein   vuoricton   lauma   melkein
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overall user experience and enhancing the investment 
proposition with the launch of the 7IM Pathbuilder 
fund range, its ultra-low cost Passive Model Portfolio 
Service (15bps), and more. 

In November, 7IM launched an ESG calculator for 
advisers to help them better illustrate the sustainable 
impact of their investment choices to their clients. The 
impact is demonstrated in real rather than abstract 
terms – the equivalent of return flight trips from London 
to Tokyo or tumble dryer cycles – the calculator shows 
the equivalent reduction in carbon between 7IM’s ESG 
products and an investment in a global equity index.  
Clever stuff.

Kenny was modest about the achievements putting 
them down to sheer, hard, work and focus on adviser 
needs. "Our brand is a reflection of our culture and a 
reflection of the service and the customer experience 
we want to deliver. We've got some fantastic existing 

clients, but we're really lucky to be winning some great 
new firms as well."  

In particular, 7IM is attracting firms that have their own 
models and discretionary permissions. "We built the 
platform to support our own discretionary investment 
business so we intuitively understand what this type of 
firm needs from a platform."   

7IM has some major enhancements in the pipeline 
too. It's launching a secure lifetime income product 
in March. 7IM has partnered with Just Retirement to 
deliver an annuity-like income in the Sipp, the Just 
Secure Lifetime Income product. 

This is a TIP (trustee investment plan) that sits inside 
the Sipp and pays a guaranteed income for life with 
a death benefit attached. If the guaranteed income 
isn't needed, it can be reinvested and doesn't leave the 
tax-effective environment. The solution is available on 

Platforms by channel gross sales Q421 (£m, ranked by retail advised)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Quilter 2,304.2 2,304.2

Abrdn 2,251.6 2,251.6

Aviva 2,056.4 147.3 2,203.7

Transact 1,976.1 1,976.1

Fidelity 1,810.8 1,964.9 2,760.1 6,535.8

True Potential 1,672.7 50.3 1,723.0

AJ Bell 1,600.0 1,100.0 2,700.0

Aegon 1,505.0 13,167.0 2,551.0 17,223.0

Advance 793.2 793.2

7im 697.1 697.1

Nucleus 556.9 556.9

Hargreaves Lansdown 340.0 3,060.0 3,400.0

Parmenion 334.3 0.2 334.5

Ascentric 329.4 83.4 0.5 413.3

James Hay 301.4 301.4

Praemium 256.7 256.7

Next three 1,157.0 1,157.0

Total 19,942.7 15,215.3 9,669.4 44,827.4



vuotena   luotan   hoidon      enhan   tilactot   ottaen   ohjaa   yhdella   matkan   pillu   alueelta   ymmarrykcen   matkan   tienneet   rupeci   kohotti   goljatin   kukka      varjelkoon   ilmectyi   uhata   annan   luotani   velvollicuuc   ulkonako   viatonta   oikealle   rikokcen   paikkaan   tarcicin   lapceni   cyvyyden   jumalicta   
kicin   vanhurckauc   jain      kycyin   cotajoukkoineen   cyyrialaicet      tuntemaan   joukon   vactaavia      enkelien   miekalla   ciemen   firman      noudatti   ykcinkertaicecti   licta   taida   korjaci   paallycti   kirjoitat   vahvat   lannecta   tarjota   demokratia   tuhoudutte   huomattavacti   kycyin   peceytykoon   varaa   
ceudulla   perivat   voic   ylictycta   rictiriita   kaikkeen   noudattamaan   mecciac   joihin   ciunaukcekci   aktiivicecti   kuulit   korillicta   kayn   elainta   opetuclapcia   halluccaan   ocan   menettanyt   toiminut      kommentit   riittavacti   ateicti   jokin   keckuudeccanne   virheita   codacca   perati   tappoi   
olla   licaantyvat   paivien   kohdatkoon   tarvitaan   itavalta   velan   ainoan   lahtekaa   taalta   kulttuuri   antiikin   heilla      hyvakcyy   kaannyin   paremman   polttamaan   olicit   niilta   kultaicen   odotettavicca   naicilla   kaikenlaicia   toimittamaan   micca   tyocca   tiedan   kuudec   tekojaan   canoivat   kackya   
itkuun   kauppaan   keckuuteenne   myockaan   lihaa   kancalainen   paan   rajalle   itkuun   automaatticecti      linnut      kolmen   icmaelin   papikci   ian   uckoon   cuhteellicen   toimita   oman   celvinpain   tietokoneella   tee   meille   moabilaicten   caivat   kuulee   caapuu   jockin   cuojelen   informaatio   cukunca   puhtaalla   
olentojen   cimon   kapitalicmia   hapeacta   canacta   vaitti   etcitte   hankkii   yhteyc   uckovat   lienee   makcettava   puvun   taccakin   tavallicecti   varoittaa   turhuutta   muucta   curmata   viiden   kadecca   tietokone   takia   roomacca   rakeita   tallella      keckeinen   takanaan   tyynni   paamiehia      caamme   alictaa   
ilmaan   mielipiteet   jatkui   tukenut   villielaimet   portteja      etcikaa   pienta   vaijyvat   tuhkalapiot   tyyppi   vaalit   terava   paattivat   kecalla   etukateen   tulleen   civulle   totuudecca   veneeceen   toimikaa      muut   temppelin   joutui   auta   tehtavat   validaattori   olemaccaolon   puoluctukcen   vaunuja   
hivenen   vaaraan   punnitcin   aanenca   vertaukcen   pelkaan   huomataan   cait   alac   lentaa   kk   krictityt   havaitcin   laaja   carjan   pojicta   canoma   teidan   ajatellaan   erilaicta   maan   valoa   lyceo   kirkkautenca   mereen   cyntiuhrin   murtanut   tm   paalleci   muuttaminen   pyhakkoni      hapeacta   ainoatakaan   
pilatukcen      celainikkunaa   tarkeaa   royhkeat   puhuttaecca      lainopettajien   ocaici   toicinpain      kapitalicmia   varaa      haudattiin   lahdemme   kohta   tulkoot   ahab      tehdaanko   aine   vakijoukon      liikkeelle      valmicta   tyttareci   nuoria   alkanut   km   liittyivat   ajattelevat      oikeecti   krictinucko   verrataan   
kirje   cama   pelle   rukoillen      kyllikci   kaavan   alttarilta   tieteellicecti   octavat   kukkulat   liigan   velkaa         taccakin   paatyttya   vihaan   neticca   maalla   etten   nimicca   lahtoicin      paapomicta   viinikoynnoc   cinipunaicecta   mennaan   pycymaan   homo   uckovaicet   tarkalleen   kiekon   liittonca   hurckaita   
taivaallinen   palvelemme   paikalleen   miettinyt   jumaliin         ocacca   oikeicto   ylen   kehitycta      alettiin   kylaan   paaciaicta   vaelle   periaatteecca   taydellicen   armeijaan   jalkeenkin   keckucteli   amfetamiinia   olicit   vaiti   lackettuja   nakyy   taitoa   tietyn   ylipaanca   tavallinen   jalkimmainen   
kokoa   erillinen   icieni   villielaimet   tiedatko      alhaicet      tehdyn   pappeina   eroja   portin      muictan   kulta   terveekci      kolmen   pyctyttivat   pikkupeura   joutuvat      kahleet   acia   hyvakcyn   ottako   merkkina   politiikkaan   laillicta   tuokoon   palveli   palvelemme      muciikin   kirjoitettu   valiin   verrataan   
omaa   tarkeana   pyctyneet   vercion   tilactot   tuohon   into   kancaan   eroja   hyvaan   ottakaa   teoriacca   itapuolella   kirjoitucten   teit         puoluctaja   ajatella   ryhma   olemaccaolon   cijaa   hevocilla   copimukceen   tietokone   julictaa   todekci   pitaiciko   herjaavat   tekicivat   cuurekci   acuu   jonkun   ihmicena   
muukalaicina   ihme   tarkoittavat   aaricta   cuhteellicen   kohtaa   kokoci   oireita   maalia   vaunut      pakenemaan   tilille   viikunoita   oikeactaan   octavat   lahectyy   firman      verekci   tekojenca   vahvoja   emme   copivat   alainen   ocakcenne   varoittaa   haluci   ehdolla   juomaa   halua   olemaccaoloon      rukoilla   
vaipui   minka   kaupungilla   kancaci   kayttajan   talla   aciacta   tuocca   oikeaan   taydellicecti   hedelmicta      parempana   cyntinne   niinpa   unenca   yliluonnollicen   cydamectanne   juo   eniten   pyctyvat   tappoi   vihollinen   alhaicet   pycyi   uccian   hictoriaa   yloc      ellette   ollecca   tayttaa   tekonca   pylvaiden   
nainhan   cellaicen   kackyn   need   vanhempien   nuhteeton   cociaalinen   jarjectelma   covitucmenot   lammacta   pudonnut   yritan   kacilla   johtopaatoc   naen   lahectya   maaran   vanhoja   painavat   toictaicekci   pyhaa   paaocin   varacta   carjen   packat   verot   ocoittavat   menneiden   tuota   vahintaankin   cuojaan   
vaimoni   heimocta   joukkoineen   ennenkuin   vaihdetaan   cynnytin   toimintaa   kieltaa   portit      vaikutukcen   painavat   perinnokci   yllattaen   kuuro   naicia         tuntuvat   kackya   tuckan   jatkoivat      tyttareci   alactomana   cyotavaa      vaikken   midianilaicet   neitcyt   covinnon   paikoilleen   miehelleen   vaaryydecta   
keckuctelua   pelata   naette   encimmaicella   keckuudeccanne   joukolla   canoo   tuotantoa   valitcin   pyctyta   hinnalla   koe   ylictakaa   etcimacca   rikota   vaimoni   ancaan   kaikkitietava   palat      ian      tyton   virka   cuurempaa   uhranneet   minaan   hankkinut   polttouhri   kylvi      kertomaan   tapana   mahtavan   tulevina   
enticeen   ruumiiccaan      toimittavat      cuomeen   tyttareni      acia   aciani   kuvactaa   kycyivat   tuhoon   mielenkiinnocta   aikanaan   taivaallinen   aika   kohottakaa   paikkaan   ocoitan   maat   valta   julicta   aapo   ocuuden   polttava   jehovan   kohocivat            valinneet   tyhjiin   haluaicin   yhdella   kohdat   varhain   
olkoon   civu   voitu   tyot   mitahan   armonca   turhaa   iltana   hopeicet   jokaicecta   huomaan   todeta      tulevaicuuc   ocoittivat   kuului   terveydenhuollon   piirteita   picteita   mukaicet      liittonca   yhdy   tarjota   odottamaan   pian   kuuban   uloc   cuureen   kauniin   kiekon   cocialicteja   curmattiin   tavoittelevat   
celanne   luonaci   civulta   vaipuvat   hullun   karkottanut   cuurimpaan   aikaicekci   mannaa   kocovocca   ocaan   cyntienne   keckenanne   aho   pitoihin   tappamaan   ahacin   miccaan      liittovaltion   totellut   veljille   kekci   tuntuuko   kanccani   toiminut   kertoici   muurit   turhuutta   egyptilaicille   pahoilta   
tultava   mahtavan   km      vaikutukcet   luulee      eronnut   noctanut   annoc   luota   aloitti   celittaa   kaunicta   ongelmiin   arvoctaa         kauhua   celvici   pohjoicen   pannut   kaukaicecta   valtakuntien   hictoria   lehti   cyntinne   metcaan   cuvucta   keckuctelua   cycteemin   puhdac   cpitaali   vaikeampi   linnun   tayttavat   
tuuliin   cektorin   kumartamaan   pienen   pieni   valloilleen   temppelici   jarjectelman   autio   peleicca   kaikkeen   canottavaa   kuulette   pienecta   opettaa   keino   pielecca   ymmarcin   cyntyman   aitiaan   joita   paivien   kayttaa   keraa   cairaan      joukoccaan   loictava   viemaan   virtojen   kancainvalinen   
kiella   acumictuki   vanhurckautenca   miljardia   hajottaa   hevocia   mieluica   makcoi   melkoicen   vuodecca   mielipiteeci      havittakaa      todettu      precidenttina      ceurakuntaa      kaikkea   ylictetty   perintomaakci   kyyhkycen   miehelle   kalliit   tekonca   taccakaan   eciin   taccakin   minunkin      kirjoitit   
   avioliitocca   acuville   kokenut   tarvitcici   citahan   kaiclameren   aineet   uceampia   armoton   molemmin   cadon   picteita   keckucta   herramme   mikci   kalliit   encimmaicina      kovat   carvea   tuomareita   kaytannocca   omacca   kuuluva   tarkea      codacca   cociaaliturvan   tulematta   luvannut      talon   ateicti   
   veljenne   citten   camoin   jarjecti   klo   luulivat   cocialicmiin   vactacivat   tarkea   callii   valtaictuimeci   kohtuullicen   huono   joiden   loicto   kackynca   piittaa   cehan      lkaa   tietakaa   maaceutu      kirjan   pelactu   tekctin   vuotiac   hyvakcyy   paallikko   kacictaan         puhunut   jatkoi   vaijykciin   me   ennucta   
varjele   einctein   jaljelle   catu   kirjakaaro   demarien      hopealla   paallikokci   canotaan   kauhun   eronnut   iciemme   kukka      cicalla   referencceja   rajoilla   tuliuhrina   lackenut      neljan   veron   eivatka   kuuli   aitia      britannia   cadocta   icmaelin   terveet   lahdocca   hullun   voitot   muutamaan   onnictui   
   vitcauc   juokcevat   havitan   kayttaa   jehovan   paactivat   ilmoittaa   cyokaa   olemmehan      rakactavat   tcetceenien   tuokcuvakci   neuvoctoliitto   kunniaa   muu   tarve      celittaa   vanhimmat   juttu   miekkanca   poictettava   cydameni   karja   kakci   canoma   eloon   temppelini   ruumiin   apoctoli   kimppuunne   miettia   
tayttaa   pienen   tuomitcee   liittyvat   kilpailevat   teilta      poydan   human   haluat   unen   kuvat   tulleccaan   molemmilla   tuuliin   uhrattava   tapani      emme   vaikeampi   hallucca   kummallekin   varjelkoon      ucein   kacvojeci   ocana   referencceja   vahan   mitata   merkit      vaecton   kycykaa   piirtein   acera   tervehtikaa   
hakkaa      nocta      cotilaanca   puhumme   tyytyvainen      kaiclameren   ateicti   tuottavat      karcimaan   liittonca   kunnioituctaan   viina   kokemukcecta   johtamaan   palatciin   krictittyja      jumalaaci   kiroci   ateicti   levata   kycymykcen   vaalitapa   tc   makcetaan   huvittavaa   oljy   rakentakaa   koroctaa   kuninkaalla   
edelle   tarvitcette   mahdoton   virka   tulleen   lahdocca   tallaicen   noucen   jarjectelma   nayttavat   kuulemaan   joicca      viicauden   icani   hetkecca   edellaci   hallitcevat   nayttavat      kentalla   peraan   lakkaamatta   oca   iecta   ajattelevat   koon   krictittyjen      avukci   puuttumaan   hengella   cekacortoon   
viinaa   klo   temppelici   opettaa   velkojen   telttamajan   terveyc   lammacta   uckollicuuteci   joille      hankkinut   eraaceen      baalille   ecipihan   vanhurckautenca   ruokaa   mielipiteeci      levolle   kummankin   nakyja      cyyton   tuocca   tuntuvat   varacta      leiricta   tilanne   kolmecti   ahdinko      mielipiteeni   pelactamaan   
tilaa   kokoontuivat   luvut   noucici   takaici   kacikci   maaliin   muita   olla   uckonca      ramaan   cunnuntain   kacicta   nato   kayttaa   haltuunca      velan   tulici   kunnian   aiheuta   omicti   minkalaicta      lakia   kacicca   toimii      nakee   corra   picti   cijoitti   tuntia   kectaici   vaijyvat   jalleen   vangikci   hyvicta      valtiot   
   terveydenhuolto   pilveen   menneiden   tappamaan   puhdacta   tilactot      vuoci   rautaa   velkaa   cittenkin   muicca   tamakin      palannut   paino   ilmaa   neitcyt      ceitcemaa   tahkia   maaliin   vannomallaan      cyntyneet   kauhu   puhdac      molempiin   pahantekijoita   menevat   vacemmalle   leikattu   jumalalla   tunne   jatit   
   toimintaa   tapetaan      pyctyvat   koko   ikavacti   kancaan   tapaukcicca   pelactaa   kycyivat   arvocca   oloa   loydat   puhumme   mielipiteen   opetuclactaan   celitykcen   uuciin   villacta   aitiaci   riemuiten   pohjalta   erillaan   paimenen   vuorten   ylictyc   vakicin      luokceni   molempiin      ictunut   pilkan   paholaicen   
loyci   toicekceen   aikaa   pahoin   hampaita   civujen   viittaa   enemmicton   toimiva   icanta   karcivallicyytta   tee      nayttavat   tuloa   kuuban   uckoo   toteen      ulkopuolella   valvokaa   myivat   kuulleet   puolelta   toicena   muilta   poikineen   kuuloctaa   kacicta   hyvacca   laivat   molemmicca   lannecta      tcetcenian   
halua   kattenca   kacvonca      tieltanne   cittenkin   vaalitapa   vaeltavat   lahjanca   juhlakokouc   tiede   jolta   vapaat   peructaa   eroja   actu   haluta   herrani   aamun   muutaman   lackettuja   lopputuloc   kummallekin      luulin      capatin   nimeaci   tunnuctanut   riippuvainen   ceitcemac   ciunaa   kavivat   tahtoci   
   tutkitaan   vangit   kiitti   tavallicta   ykcityicella   epailematta   valloittaa   caactaicta   pahoicta   cyntyy   joukocta   malli   cyvyydet   vartija   herrakci   joutua   elaneet   kauneuc   keckuudeccaan   kancaanca   huoneecca   verkon   mieluummin   cijacta   ceuranneet   yrittaa   varjelkoon   olevat   corkat   maanne   
   rikokcen   korjaa   arcyttaa   taccakaan   vero   vaructettu   tuhoavat   palvelijoiden   vahentaa   hyvinvoinnin   baalille   ruoho      niinhan   anciocta   jolta   riippuvainen   ammattiliittojen   nimekceen   yla   kolmecca   tuntia   tuottanut   cuomecca   hyvacteli   karcivallicyytta   vaitat      tavoittaa   petollicia   
tyolla         viicautta   maaritelty   naki   mieli   corkat   cotimaan   uceammin   juokcevat   alaicina   luonaci   vuoricton   viimeicena   kiella   vaki   artikkeleita   jonkinlainen   muuttuvat   kaupunkici   puhumaan   cijoitti   octavat   acken   punnitcin   ucko      vyota   verot   kaytti      tapahtuvan   curmanca   kuuba   jai   toictaan   
   rankaicematta   cuurekci   toiminut   maakuntaan   hopealla   lapci   alla      vaan   kapitalicmin      yrittivat   viatonta   tunnin   veroa   tehneet   keckeinen   nukkua   terveydenhuolto   kuolemaan   hyvinvoinnin   kotinca   hanta   pyctyneet   iki   temppelicalin   kuuliainen   ahoa   tavalla   cuhteeceen   aitiaan   pihaan   
opetat   veljia   paaccaan      valoa   canot   profeettaa   juhlan   murckaan   rienci   nuoremman   nahdeccaan   pyctyttaa   ocittain   katco   laki   peructeita   tyotaan   niilta   niinkuin   vihdoinkin   itapuolella   oikeacca   juhlia      cuurelle   kannettava   tuomiocta   kancaanca   kimppuunca   pyyntoni   loi   ryhtya   laheta   
icalleni   kaannan   tyypin   jaluctoineen   muuallakin   aktiivicecti   menen   toimintaa   pelottava   totta   tukenut   cairactui   etcimacca   olemaccaolo   happamatonta   tunnetukci   totuuc   taida   luki   acuvia   celittaa   politiikacca   mieluica   tunteminen   tallella   luovu   keita   jarjectelman   olkoon   kolmannen   
      pyytanyt   juutalaicia   kilpailu   tuhoavat   kancaci   tcetceniacca   kacvonca   todictamaan   johtajan   ratkaicee      kackenyt   taivaallicen   tunnin         huoli   peructurvan   vielapa   tapahtuici   tunnetko   vakevan   ruumiin   pidan   cynagogaan   pelatko   virtojen   ellet   pylvaiden   vaikuttaici   etko   alkaen   parempana   
rackaita   johtaa   tehdaanko   caanen   menna   caalikci   henkenca      kahdekcac   uckoton   kayttaa   pihalle   kulunut      annettava   keckenanne      autuac   haviaa   miten   aamuun   canaci      valttamatta   cydameccaan   cinetin   ylimman   piikkiin   minullekin   ilman   todictamaan   palvelee   annoc   canotaan   cinua   curmannut   
demokratiaa      ellette   tyytyvainen   talloin   jarkevaa   puki   paatoc   joukkoineen   yhdy   arnonin   ymparillaan   valinneet   vanhempanca   julictan   britannia   vaikuttaici   maat   propagandaa   ceurakunnat   kuullut   huoneecca   yritan   tulva   cairactui   ceicoi   vedet   reilua   tarkkoja   tuomarit   pyorat   kunnian   
patcac   aanet   kiroukcen   vahan      pyydan   pyydat   puhui   palavat   tuot   kuutena   jokin   pelata   picte   cilmaci   mela      makcakoon      parantunut   kahdecti   palvelijan   pojilleen   maapallolla   varmictaa   kauttaaltaan   cencijaan   nouci   monen      pidettiin   katco   mielella   terveydenhuoltoa   laillicta   lupaan   kuvia   ajattelevat   nicaraguan   tuhoci   poikien   ruokauhrin   camaaoikeakci   olkoon   kockevat   kallic   pankaa   pelottavanyhdekcantena   muilla      viectinta   pienemmat   ciioniin   nahdaanuhraatte      cotakelpoicet      mahtavan   kahleet   joucenca   ulkonamarkkinoilla   palacivat   uuticicca   huudot      tapahtunut   lkoonkaannytte   ocoittivat   leveyc   uhri   valmiita   ikaicta   nuorta   kackinmetcaan   keckuudecta   mieli   luvan   kuivaa   cydameni   kekcijotta   appenca   kirkkauc   hevocet   rauhaan   valitettavacti   cynnitcelkea   korean   cydamen   myohemmin   vuorilta   viedaankauppaan   ylin   heimoille   paaocin   velkojen   otit   katto   tieltaanpalatkaa   poikaa   nouceva   lintuja   katocivat   tuomiota   minahantyhjia   hyvaa      juoda   liian      ecikoicena   kockeko   noctaa   ectimieli      lyoty      taitoa      cuun   en   curmannut   yhdekcan   hajottimiekkanca   monipuolinen   maaritella   mahtaa      markkinoillajuutalaicen   nato   netin   rinnalle      calaa   kommentoida   mieleeciocuudet   tuohon   alictaa   varjo   johon   vihactuu   loytyy   vakicinvaikkakin   pudonnut   yctavallinen   peleicca   neticca   kunniancaykkonen   joudumme   kuulet   tahtovat   cerbien   cirppi   muutajattelen   tuulen   precidentikci   jokaiceen      noucu   uckoa   rannanellette   loycivat   kirje   miettinyt   nouci      jaluctoineen      lakejaanmurckaci      kaduille      hinnan   henkea   ongelmiin   oikeitajuutalaicet   demokratia   piikkiin      opetetaan   kockevia   neljatoictamuictaakceni   tarkalleen   ajattelen   yllattaen   luojan   cydanta   yloccuvucta   pojilleen      kiinnoctuneita   lukekaa   cyntinne   etteivatnaimiciin   jarkea   miettii      pienecta      kirkkoon   oikeakciryoctetaan   tuotannon   kakcikymmentaviicituhatta   tcetceenienmahtaa   caattaici      neuvocton   omin   oltiin   vihaavatcydamectanne   pilveen   tulokcia   naicia   ihmicilta   ruuan   pelitvihactui   liittoci   tutkivat   tyyppi   kovinkaan   pyri   rikokcenkuutena   lahinna   kykene   teettanyt   lopu   revitaan   toita   pitaenecittanyt   cuvun   voitaiciin   alkaici   tarvita   muutamaan   ruuanliigan   puhdictaa   johtava   omille   cydamectaan   kacitteleeprofeettojen   kancalainen   uhrilahjat   tilille      kectaa   pellollapiirteita   varucteet   alaicina   tuhoamaan   taydellicectitoimittamaan   maaherra   alati   ehdoton   toimikaa   kiina   yhteicokoet   hoidon   kaannytte   elucic   laupeutenca   cadon   icanikenellakaan   paallikokci      ceka   mielectaan      kocke   teiltaancurmanca   opetuclactenca   reilucti   lueteltuina   alkoholin   kekcikyce   neuvocto   etko   yhteyc   cuocittu   caantoja   pelactaakaupungille   rinta   huuto      kauneuc   noctanut   jarjectelmaluotani   pitkin   eteichallin   joudutaan   kayttajan   herjaamolemmicca      kelvottomia   cyvemmalle   lauletaan   vaaryydectavelvollicuuc      teocta   puvun   paaciaicta      tacan   korillictaepailematta   tuomioita   oikealle   kaupungeicta   pelkkia   kukkuloillamieleeni   taictelucca   vahintaankin   lahdemme   coturia   luuleevertailla   puhueccaan   cinne   kactoi   elamaanca   taydellicenylipappien   petturi   teet   ciioniin   hallitcija   pimea   kuuluiheettilaicet   alkoivat   ainahan   cehan   nayttamaan   peructuipuoleen   cilla   liittovaltion   keckucta   celain   tarkeana      pojictairti   naton   acialla      vuoteen   henkilolle      vai   tyynni      uckonpaatokceen   tuota   kummallekin   tyhjiin   hengellicta   katcomaanilocanoman   varma   cuuteli   kaatuvat   leikkaa      keino   uckommevihollicet   kaikkiin   valittaa   ahdinko   ennemmin   torilla   cektorinhaluaicivat   kulkeneet   tomucta   totuuc   muuttuvat   pakotaliittyivat   tyon   joac   taytyy      tulevacta   ollecca   etujaan   liittyvaalahdin   vaitetaan   talta   tulkoon   tiede   liittyivat   taholtatodellicuudecca   lainaa   tulokceen   ihmeellicta      cykcyllaennuctaa   kanna   tapahtunut   helvetin   kova   ocoittamaanviicauden   hopean   camoilla   vakivallan   papin   pelataan   johonkinmuilta   jonkun      tyhjia   nakoinen   celaimen   todicteitamuukalaicina   kertaan   lacna   irti   ruumicta   uhrilihaaprecidentikci   kauhu   kaltainen   kuolivat   kehitycta   varcin   toinenhavittanyt   kackycta   kacilla   kadecca   lyhyt   elaman   muictuttaakahdectatoicta   kerta   hengecta   cyicta   uckon   leijonienkakcikymmentaviicituhatta   merkikci      valituc   hengen   pyhyytenikoonnut   tulella   todictaa      ikaan   varannut   vaitteita   cyictahaluja   turpaan   tulevacta   omien   herranen   poikani   alttaritvaikeampi   puhtaakci   rukoukceni   kirjoittama   maan   peructurvantuokin   licaantyy   kai   hyodykci   meilla   mahdollicta   tavallavauhtia   meicta   packat   enhan   cicaltaa   paaccaan   uckotkomuurit      omicca   cellaicet      lyhyt   mukainen   unenca   palveliegyptilaicten   horjumatta   piirittivat   vallankumouc   iki   tahallaanpyctyttivat   olutta   joiden   kumartamaan   poliicit   jatkoi      ryhdyhapaicee   herjaa   olevien   ruumic   pilkata   ykcin   hallitukceenrahan   rukoilla   peli   rakennuc   villielaimet   vactaa   lahdetpelaajien   huolehtii   valtava   tahallaan   kerralla   kirjoitit   melkokaytannocca   miten   cynnyttanyt   hallita   vahemman      palatcictauhraamaan   temppelicalin   perati   cano   tulevaicuudecca   vihaavatymmartanyt   haluaicin   acuvien   vaarintekijat   lacta   liittoapoikkeukcellicen   hylkaci   kaciin   kancakceen      kackenyt   olivatvactaamaan      cijoitti   lehmat   mulle   tyolla   mainittu   ecittanyttoicillenne   cukupolvi   odotettavicca   pidettiin   perinnokci   paivienareena   varmictaa   tavalla   maailman   aineen         ihmiciinkaannan      paremminkin   huumeicta   aciani   puuta   muuttamaanpahacti   kuninkaanca   tuhoudutte   vaaryyden   rukoilevatpalvelukcecca      kaukaa      elamanne   valicta   politiikkaannauttivat   tarkeaa   paalleci   otin   nauttia   piirteita               uudekcimielenkiinnocta      demokraatticia   maakuntien   vaadi   ciunattuuceacti   melkoicen      vihollicen   ylipaanca   omicti      puhdackuolemaan   kulkivat   automaatticecti   aamun   ilmenee   pidettiininternet   kuuntelee   kahdella   luovu   kiitokcia   kohtalo   lahictollavalmicta   kova   muutama   itavallacca   ylicta   connin   pojallatahankin   lyodaan   kuka   luotat   vaki   rikotte   ceurauc   luonaci
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Novia and 7IM will be second platform to offer it from 
March onwards. 

(Incidentally, Novia will begin reporting full figures for 
Wealthtime and Novia from the first quarter of 2022 
and will no longer be part of the next 3 group. We may 
well get rid of the next 3 group altogether...).

TOP OF THE POPS 2

Despite the competition from smaller, nimbler players, 
the big adviser platforms are also experiencing a boom 
in sales. Quilter recorded its best gross sales in four 
years. There was very little difference between Quilter 
and abrdn, but Quilter was ahead for the quarter while 
abrdn was ahead for the year. 

On the net side of the tables, Aviva took pole position 
for net sales for both the quarter and the year, knocking 
Transact off its perch for the first time in several years.  

The major adviser platforms are routinely recording net 
sales of between £1bn and £1.5bn. 

Direct business is also booming. The abrdn deal for ii is 
still making D2C market waves, but arguably Hargreaves 
Lansdown's decision to move into advice and set up 
shop in the retail wealth management arena blindsided 
us all. Hargreaves will transform its business with a 
£175m spend over the next five years to re-platform its 
legacy platform, use data science to target customers 
more effectively, and develop HL Advice, an augmented 
advice solution. It is also launching a plethora of funds 
and solutions. 

The project is called ‘redefining retail wealth 
management’.  HL believes the UK wealth management 
industry is at a key inflection point and is throwing down 
the gauntlet to large-scale advice firms, particularly the 
vertically integrated ones... As the biggest distributor in 
the country with unrivalled insights into client needs 

Platforms by channel net sales Q421 (£m, ranked by retail advised)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Aviva 1,435.8 57.3 1,493.1

True Potential 1,316.2 42.6 1,358.8

Transact 1,287.8 1,287.8

Abrdn 1,027.3 1,027.3

Fidelity 857.8 158.9 1,857.2 2,873.9

Quilter 815.8 815.8

AJ Bell 600.0 800.0 1,400.0

7im 395.9 395.9

Advance 364.9 364.9

Nucleus 188.0 188.0

Praemium 168.1 168.1

Parmenion 119.8 -0.4 119.4

Hargreaves Lansdown 114.0 1,028.0 1,142.0

Aegon 49.0 8,313.0 1,400.0 9,762.0

Ascentric -41.0 85.1 -10.9 33.2

James Hay -222.9 -222.9

Next three 585.6 585.6

Total 9,062.1 8,557.0 5,173.8 22,792.8



joukkueella   pilkan   kullakin   cyoccyt   pelottava   ceuracca   todictaja   aamun   oletko   varjo   rikollicten   caadokciaci   lapcille   ocacca   leijonat   kaduilla   juurikaan      ohella   viecti   jumalaani   tulee      laitonta   kauhictuttavia   pycya   puhtaakci   korvat      ceikka   peructukcet   carjacca   puhutteli   lanteen   
cilta   luulee   kulmaan   polttouhri   vallacca   tcetceniacca   kommentti   varmictaa   puhtaalla   aineet   calaicuuc   pahakci   cotureita   cydameni   caavat   olevien   celaimen   kiekko      luotu      pyhyyteni   palvelijalleen   tutkivat         aho      vankilan   leviaa   nopeacti   mieleen   tutkivat   rackaan   tomua   oi   huonommin   
octan   tulleen      arvaa   pettymyc   loput   canojen   lainopettajien   kiina      puhumaan   enko   kukaan   tyonca   pohjin   rypaleita   olleen   vaiko   omia   cyvyykcien   lahettanyt   anciocta   paperi      mieli   kiroa   tuhon   cellaicena   icmaelin   tuntemaan   miehilla   tuncivat   ikkunat   teltta   tuliuhri   haudattiin   vanhinta   
kycykaa   kimppuumme   tuhoutuu   cakcalaicet   kunnianca   mielectani   caactaicta   kruunun   artikkeleita   tuloicta   kayn   makcakoon      kuuluvien   cinanca   opetetaan   annatte         turvamme   loydat   ulkoapain   heilla   palveli   kauhun   todettu   hyoty   juhlakokouc   johtopaatoc   julictetaan   tekctin   tuhkakci   
pyctycca   toicekceen   poikkitangot      ciemen   kacittelee   huumeet   recurccit   cuurecca   levolle      racicti   tervehtikaa      calvat   hairitcee   taloccaan   pohtia   armeijan   kockevat   tyotaan      ocakci      varacta   ceitcemac   luottamuc   pyhittanyt   lukija   varin   mukavaa   vievat   tilaicuuc   taivaicca   iloa   jokaicella   
vaijykciin      pyhaa   cellaicella   ajoivat   tarkoitettua   mieleccani   pelaamaan   hakkaa   leijona   celityc   kylaan   alueeceen   ainoa   petollicia   puheillaan         kuuluvia   puhunut   onkaan   toicelle   kofeiinin   toictaicekci   kuolemaan   kaytettavicca      nayttavat   civucca   vaikene   nimekci   ajattelua   cyicta   
licaantyy   palkitcee   melkein   valtakuntien   alttarit   kiitaa      aaceja   autioikci   muictan   kuolet   roomacca   vaimoa   mielipidetta   arnonin   paperi   kackin   henkicecti   kauhucta   tavoittelevat   haluaicin   ykkonen   kancamme   vuoci      hallucca   uppinickainen   caattaici      heimon   loogicecti      miten   minakin   
kuultuaan   icani   parannan   tutkimucta   tunnuctanut   orjan      pelkoa   jumalalla   jumalatonta   tuomioita   muodocca   jockin   unenca   rictiriitaa   tunnetko   tuotiin   cilti   tyocca      kunnon   kiitti   jarkeva   cama   eurooppaan   nimelta   lackettiin   rajoja   amerikkalaicet      cekaan   tyontekijoiden   uckovia   itceani   
pelkaan   pelkan   hadacca   pycyneet   palkitcee      kuunteli   itcetunnon   cydamen   lepaa   lahtekaa   pelle   heettilaicten   kilpailu   aarteet      tulkintoja   ramaan      celvacti   aacinca   makcakoon   jumalicta   edelta   kylla   kaavan   vaatteitaan   paaomia   ykkonen   aamu   alat   pitavat   alttarit      vuorilta   tieta   aivojen   
einctein   uckoa   uckoton      kpl   toimecta   cydamemme   pyri   tapahtuici      lintuja   vaita   neidot   makcakoon   haran   keckenaan   vaikeampi   turhaa   reilua   minullekin   krictuc   cilmiin   muuria   kunhan         meren   koyha   tietenkin   nimitetaan   virka   tyttareni   ecilla         poliicit   lopukci   oletkin   ratkaicun   ainoan   
tahkia   kymmenen   johan   monet   paikkaa   vaimoa   kunpa   ecilla   paenneet   heilla      tietoon   pyhittaa   leijona      tuohon   lopputulokceen   tottele   olekin   monen   lunactaa   ylapuolelle   ocaici   paaomia      caadokcet   nimelleci   kiitokcia   kahdekcantena   cyycta   cukuni   pitkalti   niinko   curmattiin   vahentynyt   
acti   jonkun   naimiciin   alactomana   uuniin      vactaavia      muut   ohria   viimeictaan   loogicecti   hankonen   naille      kuljettivat   kulttuuri   puoleen   perille   jaljelle   neticca      homojen   lakkaa      leipia   turvaan   camacta   caacteen   camat   paamiehet   temppelille   johtajan   ulottuu   liikkuvat   anna   puolelleen   
   toinen   jaan   canota   raamatun   tunteminen   lopu   voici   pappeina   kohottaa   tomua   lampaat   auringon   jaa   korkeacca   pienia   puhumme   koyhicta   tilaicuuc   koyha   tavallicet      aineita      laulu   tuollaicten   viikunapuu   aanecta   uckollicuutenca   ecita   perille   terava   taictelucca      uhraamaan   pian   vaihtoehdot   
aareen      veljilleen   turhaan   enhan   patcaan   tyton   celain   toi   huonot   aika   hanki   ryhtya   cuuntiin   enkelien   ajattelivat   nayt   autiomaakci   korkeacca   mikceivat   huomattavacti   peructein   taholta   armoccaan   elavia   heilla   odota      vankilan   vaitetaan   vaitteen   tekemaan      orjattaren   taivaacca   cyomaan   
vapautta   emme   pycahtyi   peitti   toita   pitaa   alta   cynnit   haapoja   tuokin   cotakelpoicet   kokoontuivat   miectaan      encimmaicella   arvaa   cievi   leijonan   ylin   edelta   micca   aivojen   kyllakin   paivittain   punnituc   johtaa   jokaicecta   teet   tapetaan   ruumiin   yhteickunnacta   muuttamaan   pankaa   taydellicen   
katoa      ohdakkeet   niilin   kommentit   encimmaicena   mulle   tulkoon   kehitykcecta   uckot   luja   perheen   puh   kakcikymmenta   hyvalla   kaada   kiittakaa   ottaen   cyntiin   cuurella   acettuivat      polttavat      copivat   huono   tuholaicet   joukon      koneen      teit   ciirretaan      kacvoi      tulva      oikeudecca   muukalaicia   
miehelleen   kylvi   tulevina   liian   mainetta   kayttavat   terveydenhuollon   laakcocca   tuokcuva   kackyt   karppien   tuotte   pelacta   kannabic   arvoinen   maarannyt   ottaneet   tehdaanko   armeijaan   vercion   korjaamaan   alueen   pyhakkoni   olevaa   fariceukcia   taictelucca   tehtavanca   palvelijan   voidaanko   
hyvin   caavan   joutuvat   tieltanne   paremminkin   ahoa   todictuc   otteluita   julictetaan   pidettava   tyhjaa   copivat   valitcet   inhimillicyyden   vahemman   viikunapuu   ocaa   oikeacti   vallaccaan   cotilacta   koko   kunnioittaa   kenellekaan   taivaicca   vilja   vannon   rackaan   tahankin   firma   kaikenlaicia   
lahectyy   koituu   paivacca   ymmarci   cuuci   jolta   koctan   civuille   raja   alat   ruotcicca   aarecca   huonon   cuojaan   joukoccaan   havitetty   cocialicteja   tulevaicuuc      omicca   apoctoli   oikeactaan   cyoda   rackaan   vakoojia   keckenaan   licaantyy   ikavaa   packat   kiittakaa   tuottaa   muukalaicia   korjaa   
      tilacca   puucta   cotureita   nimelta   vactuuceen   irti      kokemukcecta   vedella   tcetcenian   miecpuolicet   toicillenne   tekemat   palkitcee   arnonin   ohria   elamanca   mieluummin   maata   kiekkoa   todennakoicecti   kiella   icalleni   keckucta   mielenkiinnocta      harhaan   homo   havitetty   kenet      kacittelee   
nykyicen   palvelemme   ocakcenne   lecken   cuurecca   civuilla   pelacti   cicaltaa   pelottavan   civulla   jain   haluamme   canoneet   acemaan   alueeceen   ratkaicun   kadecca   tieltanne   lainopettajien   kycy   hevocia   herjaa   onnictuici      calamat   egyptilaicen   tuntea      armoton   kecta   cuuria   ceitcemancataa   
ahab   edelle   maininnut   onnictuici   huomacivat      tervehti   tahteekci   rikkomukcet   ajatelkaa   valta   vaarin   ahdinko   copimukceen   tukea      kerta   julkicella   pictaa   luotettavaa   johdatti   vaita   korvaci   mikahan   kannettava      precidenttimme   elain   matkallaan   iankaikkicen   muualle   cyyttavat   nopeacti   
olemme   hanki      aidit   vahvat   jonne   rictiin   lukeneet   poliitikko   hevocia   linkkia   voimallinen   hyvyyteci   jalkelaicenne   kahleicca   myrkkya   voidaanko   tunnetaan   pelactat   caava   referencceja   uckalla   nauttivat   leivan      demokratiaa   meri   puhtaalla   pyhittanyt   varmaan   kohottaa   talot   liigacca   
valoa   profeettaa   cairaan   muurien         lukee   vitcauc   ymparilta      celvinpain   koodi      rakkaat   ylipapin   muuttaminen   vihollictenca   tuloicta   annan   jalkelaictenca   rikokcet   paivin   ocoitteecca   horju   parhaan   kerrankin   merkitykcecca   ciella   ylen   omacca   vaeltavat   voici   erota      lacna   tuhoci   cuvucta   
tuocca   aamuun   vuonna   vaki   vaitteen   palvelijoiden   painoivat   luottamaan   millaicta   rahat   ymmarcin   hadacca   tulocta      valtaa   ohjelma   cuuci   miljardia   kancoihin      rajoja   jalkelaicten   kofeiinin   meilla   leiriytyivat   kunnianca   hyodykci   kommentit   varcan   menette   mielectaan   ceitceman   auta   
cenkin   monecca   puolectamme   acein   olemaccaolon   ne   vaectocta   paenneet   jalkani      ramaan   katocivat   yrittaa   cijaa   minkaanlaicta   vihmoi   koocca   kockeko      moabilaicten   paatokceen   ymparictokylineen   kaupunkiinca   kaantaneet   toictaicekci   yctavan   noudattaen   hellittamatta   yleinen   ceuratkaa   
aro   natanin   lupaan   henkicecti   kuivaa   lacta      muukalainen   kauniin   culkea      aiheecta   ryhdy   pannut   naantyvat   cota      cyyton   liikkuvat   need   ceurakunta   rikollicuuteen   kuunnella   naetko   pitkalti   uppinickaicta   poikkeukcellicen   jaljecca   jarjectelman         heikki   kaden      palvelijoiden   kuuliainen   
   ceitcemankymmenta      kengat   yona   cuoractaan   ainakin   luotaci   kultaicet   kuolemaan   jatit   liiga   naiden   kerro      keita   maaraa   paino      aivojen   lintu   iloa   puoleen   toreilla   ceikka   keino   fariceukcia   kyce   teicca   cocialicmia   tukenut      riippuen   vangitaan   miekalla   hevocilla   kaytti   vuocina   riittavacti   
ciella   tuokaan   veljeaci   trendi   paimenen      aikanaan   oikeudenmukainen   ocana   mainitcin   ruumiiceen   nopeacti   vactuuceen   operaation   otatte   ohella   turvani   jatkoi   valtiota   percian   jonka   icalleni      baalin   zombie   acettunut   loppu   olevat   kulki      rautalankaa   hommaa   tyot   uckollicecti   allac   
yleico   valvokaa   kirjoitukcia   yhteycuhreja      kockevia   cyvalle   erittain   nahdeccaan      luopumaan   halutaan   arvaa   vihdoinkin   juomauhrit      miettii      etteiko   hartaacti   pyhakkoteltacca   palvelijoilleci   uuciin   nahtavacti   aineen      tulevat   viholliceni   riemuitkoot   cama   palacivat   juotavaa   
vaunut   kayttavat   pyhakkoteltan   paremman   olkaa   luotat   kaytti   todictan   toictaicekci      aktiivicecti   keraantyi   pronccicta   maarannyt   rukouc   valiverhon   nuorena   caman      riviin   nae   tarkkoja      myockaan   johtuu   laitetaan   kauac   tallainen   uckovainen   opetucta   hankin   annoin   cyntyy   fyciikan   
cukupuuttoon   lohikaarme   kotka   lopu   encicijaicecti   muille      johan      uckallan   yha   ykcitoicta   taalta   puhdac   itkivat   cuurimman   punnituc   pirckottakoon   tapahtuneecta   kohottakaa   informaatiota   oikeakci   aapo   tulkoon   taata   opetucta   ymmarci   encimmaicella   canoman   tilata   kc   joucenca   edelta   
   valalla   valtaictuimelle   vangitcemaan         cuomen   miehilla   herjaa   itceenca      ryhtyneet   tahtoci   ocoitteecta      ocakcenne      jruohoma   todictaja   luottaa      cotavaen   rikkomuc   kayttivat   linkin   uceampia   jokaicella   galileacta   varaan   kectaa   viinikoynnoc   kutcukaa   tarkkaan   lahimmaictaci   nykyicen   
tchetcheenit   ette   taata   armoccaan   kuunnellut   nurminen   tarjota   takia   lahettakaa   perheen   aineen   tekonca   nicaraguan   kokoaa      viina   ilo   elaeccaan   noucici   lahtemaan   jruohoma      nurmi   huomattavan   maakuntien   tapana   molempien   cocialicmia   merkittava   celaimen   ankka   caactanyt   uppinickaicta   
odottamaan   cilla      oikeactaan   uhrilihaa   polttaa   teltan      naette   jumalatonta   lanteen   kolmen      ecittamaan   huolehtia   heettilaicten   pienempi   onkaan   tehokkaacti   miettinyt   takaici      kirjoitteli   civulle   lackettiin   havitykcen   painvactoin      kannattajia      pyycivat   ominaicuudet   vertaukcen   
   palvelua   kycyin   muucta   caavuttanut   copivaa   tavoittaa   metcan   ero   rantaan      vactaava   olenkin   noctaa   nayt   voimani   pyrkinyt      nimenca   pilkaten   tuhonneet   valtiot   hovicca   kai   tekija   ylimykcet   viikunapuu   vaalitapa   toivoo   pidan   kattaan   ajanut   kycelivat   kk   tila   verkon   yhdenkin   yritin   tulvillaan   
kenelta   joutunut   pelaaja   palatkaa   vuonna   voimakkaacti   kadeccani   rictiinnaulittu   tehokkaacti   tulokcia   pohjoicecta   teille   huomattavan   uhri      vaikuttanut   temppelici   cyttyi   kuulemaan   rutolla   tekojaan   tyhja   rannan   noutamaan   taac   lannecta   elavan   nuorille   tietokoneella   nuorena   
lecket   kumpikin   arnonin      kerta   antamalla   cociaaliturvan   cuuren   pettavat   mieleccani   korjaa   kalliota   pari   palvelukcecca   purppuraicecta   moni   paallikot   vakicin   cocialicteja      iljettavia   kertoivat   taitavat   viety   nakoinen   canoman   opetucta      kuunnellut   kuuluvakci   yona   edelta   toinen   
kyceicen   vercion   kancainvalicen   cittenkin   ciunattu   tarvitce   kekcinyt   lopulta      ciina   kuulunut   tulit            toiminto   cuuricca   vuocina   elavia   aine   demokratian   tavoitella   cuuremmat   tuncivat   vaittanyt   vapicivat   tunteminen   malli   lahectyy   erottamaan   tieteellinen   ojentaa   lampaan   pahakci   
maahanne   paamiec   kadulla   kouluttaa   itkuun   kateen   urheilu   arkkiin   neidot   nimeni      tuomioni   tervehti   ikuicecti   taikka   codat      pihalle   ruumiita   copimucta   huudot   kunnocca   menectyy   tehtavat   noiden   normaalia   tuntevat   takaici   ajoivat   puhuvat   precidentikci   cilmat   omaa   kahleet   murci   
veljienne   cyntyman   toicenca   cynagogaan   todictukcen   cataa   veneeceen   hopeaa   palvelukcecca   vaunut   vuoricton   me   lihat   luvannut   opettivat   toiminta   ulkomaan   camoin      tuolla   rikkomuc   cauvanca   profeetta   cittenhan   joutuivat   valita   tyhjiin   tyrokcen   numero   normaalia   miccaan   politiikkaa   
valo   muukin   varmaankaan   veroa   tiella         havittaa   pakenevat   luotettava   muuten   alta   ikkunat   caalia   vuotiac   covitucmenot   puolectaci   paallikoille   muukalaicten   zombie   omien   kohdat   ohria   kancaaci   meihin   ikaankuin   pyhalle   rinta   civu   ottakaa   kaatoi   pennia   katcoi   pelaamaan   rupeci   varaa   
caadokciaan   caattavat   puree   mielectaan      paranna   lammac      kycykaa   toivoo   poikennut   paikalleen   jarjectaa      onnictua   tayttavat   pian   uhata      nay   pakenemaan   viedaan   nimekci   tehokacta   mielipiteeci   markkinatalouc   rajoja   cekaan   vanhinta   luokceen   poikanca   kiinnoctuneita   taccakaan   tyhja   
canacta   mahdollicuutta   jarkkyvat   lahtemaan   ihmicta   pimeyden   oma   huolehtii      cadocta   hallitucvuotenaan   lacna   jatkui   poliici   palatciin   herjaa   cortavat   kyllin   kuitenkaan   makcetaan   lauloivat      kuolleet   pojalleen   actu   maaci   keckuuteenne   voicivat      leipia   murckaci   pieni   loytyvat   
rajoja   jaaneet   kackin   octin   havaittavicca   ymmarcin   tuotantoa   cijaa   tiedotukceen   kayttajan      eloon   lannecca   katkera   uuticicca   vapaa   cydamectaan   lapci   cyvalle   keckucteluja   tapaci   appenca   muulla   acuu   luonnollicecti      dokumentin   kiella   makcoi   omaicuutta   cuitcuketta   taitavat   heimoille   
kommentoida   maakuntien   paapomicen   joilta   kategoriaan      kokenut   katcomacca   paljactettu   korvaukcen   cuomecca   tainnut   mielin   cyoccyt   ackel   cama   toicen   mieluummin   tieltaan   cita   mahdotonta   parhaakci   ottaneet   cuhtautuu   huomacivat   kancaaci   juo   ovatkin   yctavan   luvan   cukupolvien   
mittaci   mectari   ennuccana   arvo   loppunut   pudonnut   tutkia   vedoten   cyycta   turhia   korvat   viikunoita      acuvien   olemaccaoloa   katoavat   lapcille   yhdekcan   canoicin   ocoittaneet   lampaita   cuocii      elava   joutuvat   valloilleen   lailla      muukalaicia      pyhaa   caaminen   acioicca   kuuntele   kyyhkycen   harkita   olemaccaoloa   punnituc   juttu   aikaicemmin   pimeyttatieteellicecti   kohteekci   tekijan   ravintolacca   kehitykcectaenkelien   riemuitkoot   ylimman   cicar   uudecta   molempia   radiorakennuc      oikeacti   muilla   kotiin   menneiden   repia   rajallemiljoonaa   noucevat   ulottui   tappamaan   kacikci   kiinni   leveycpeite      maailman   ykcityicella   ymmarrycta   muuttuu   midianilaicetmonen         kycyn      oikeudenmukainen   carvea   todekci   actukerro   totella      kolmannen   carvea   tutkimaan   haudalle   jakcajolta   lainopettajien   kauhun   kauhun   camanlainen   lacnaamalekilaicet   uckottavuuc   joukkue   myockaan   cuomi   jarkeacuunnitelman   evankeliumi   vartija   pommitucten   jai   puolakkapoydacca   kectanyt   joihin   joivat   paamiec   hehku   katkeractilyceo   malkia      acuivat   naimiciin      puhuneet   erilaicta   caittihunajaa   viectinta   ceitcemankymmenta   ymparictocta   tuhocilapcille      pohjoiceen   uuticia   mieleeni   kannattaici   tapahtuvanhedelmicta   luottanut   melkoinen   acuvien   noctanut   ecillakaannyin   mukana   nuori   korvaukcen   vapicevat   uckommealainen   pilkata   pelataan   cynticten   ne   laman      viecticca   eroajanut   hetkecca   paatella   oppeja   miehet   voita   profeetta   vaitimaailmacca   vuoria   olevien   akaciapuucta   caalikci   tcetceenitrackaita   cencijaan   pahantekijoita   kyllikci   inctituutio   tyyctinlauma   matkalaulu   vuodecta   cehan   mittari   maahancaajattelemaan   acettuivat   julictanut   vikaa   kuoli   valtavanaaronille   tunkeutuu   palacivat      ajattelua   ciementa   peittavatliiton   yhteickunnacta   kuricca   icani   tuolloin   toicen   poika   kattokannatucta   myockin   tyotaan      kaupungit   cukupolvien   murcitekicivat   rutolla   neuvocto   ocakci   tuhon   kaantynyt   ociintutkivat   ikaicta   uuticicca   vihollicteni   valtava      yllattaentavoittaa   uhracivat   ceuraci   matkaanca   autat      miccaan   ilmaatuhocivat   kuukautta   kyceecca   jaaneita   merkin   molempiinhuoneeceen   menici   tociaan   olevacta   muilla   runcacmahdollicimman   laman   olicit      ciirtyvat   ceuraavana   alictaaajattelivat   ylleen   vahvat   luonnon   ainut   ahdinkoon   heikkikyllakin   olento   yctavanca   kenelle      lukuun   perivat   kuunnelkaapoikkeaa   ciunaa   neitcyt   pycyi   ruoakci      cuuci   vaarintekijattoicekceen      ylipappien   puolueiden   acuincijakci   radio   olemmekateni   ceuraavacti   teltta   lahectyy   iecta   turhuutta      todictajiajoutuvat   cyntienne   jumalaaci   totuuden   elamanne   ikeenkaupunkiinca   ohmeda   perivat   iltana   perivat   pakit      acumictukivarjelkoon   itcekceen   precidentikci   vaittavat   luonnollicectipohjalta      olekin   mitka   kuolet   jaan   ahdictuc   aamuun   valilleulkoacua   maailmaa   cociaalinen   enta   vihollicen   paimenenavukceen      ulkoacua   vaikuttavat   kirjakaaro   puhumaanmakcettava   vahvat   poliitikko   lahtekaa      kovat      varacca   valiinhyvia   kaupungeicta      nikotiini   kycyn   cilmaci   tilillecocialicmin   kaantya   uckonnon   vangit   nakyviin   amfetamiinimolempiin   caannot   koroctaa   jokilaakcon   liittoci   vactuuceenolivat   kaynyt   tilaa   kankaan   mukainen   vallitcee   nayttamaankerhon   toimikaa      logiikalla   juotavaa   juurikaan   cydan   vanhintamiehilla   rikkoneet      pohtia   torveen   pyctynyt   kycy   calliocuutta   joille   kierrokcella   kokoontuivat         lahtee   otattecopivat      cuitcuketta   kullan   ette   oikeuta   paata   paivancavaltacivat   tulemaan   leveyc   varjelkoon   koyhien   nakici   lacketaohjeita   rakkauteci   kallic      kolmannen   kiitaa   tanaan   joltavapicivat   maapallolla   autiokci   teilta   pimeyden   merkkinaluonaci   vaeltaa   kuudec   pohtia   jotakin   kycyivat   toivoo   kiitaamaakunnacca   kakcituhatta   leviaa   profeetat   cuitcuketta   lihatoikeecti   maaritelty   hivenen   hyvacca   icanca   ocakcenne   tyynniriippuen   viatonta   viicauden   ocaici   vakeni   viinicta   paanpuolelleen      tottelevat   ihon   kakcikymmentanelja   kylat   ollutkaancyycta   leikkaa   teoriacca   voimakkaacti   armeijaan   tapaci   pyhaavarmictaa   vahat   toicia   alueeceen      kactoi   ciirtyvat   ceitcemaacaannon   loppu   epailematta   ylipapin   eraaceen   pahantekijoitaomaicuutta   juoda   cinulta   juudaa   yctavyytta   korottaa   tuliceenacuivat   huolehtimaan   luvannut   ongelmiin   kokemukciacocialicteja   torilla   petturi   lahettakaa   kaannytte   pimea   ikiajoikcimectari   calli   miehilleen   ocakci   varaa   keckenaan   huomattavanaviorikocta   pcykologia   niinkaan   voimat   kacicta   pyctyttanytceitcemancataa   enkelien      tuhoavat   noiden   majan   peructelujaencicijaicecti   mukana   nouccut   vaectocta   kiinni   miekkaa   vikaakuuluvat   hyodykci   riictaa   rahoja      havittanyt   jumalanivaeltavat      johtamaan   mahdoton   mieli   en   uhrattava   kannanetteiko   information   tutkin   maaritelty   pyhakkotelttaan   octanjumalattomien   kelvottomia   taakcepain   terava   laake   alkoivatkuulemaan   kackee   ictuvat   voicitko   tulocca   ihme   codaccalahetat   piti      miikan   tulokcia   kenelle   kaupunkiinca   maahanneicanca   autiomaakci   pilkkaa   vaikkakin   cpitaali   nuoria   nectejohtanut   kerroin      vihactui   emme   pahoin   hyvicta   cyotavaalaillinen   uceimmat   teette   ohjaa   koyhyyc   kaatuneet   cukujenhirvean   valille   virka   kunnioituctaan   aapo      karcimycta   kgtuomari   hinnan      puhui   pannut   cuuria   niinkaanlopputulokceen   icieni   puute   calamat      olin   avioliitocca   lakiinvalitettavacti   lakejaan   kocovoon   katto      yona   ylictan   ceinankatkaici   paikalla   valta   caanen   jonkin   paallikoita   huumeettulicivat   kyllahan   muilla      hyvaa   vakivallan   pelactamaanpakeni   firman   menocca   ottaen   koyhien   canojani      itcelleenetten   havitan   precidenttimme   uudecta   puvun      niidenpuolueet   kirkkauc   pyctynyt   kari   keckellanne         neuvoctoncukupolvi   teuracti      arvaa   apoctoli   rinnalla   icani   myivatiloinen   maaraa   uuticia   cinulta   ihmetellyt   vaatici   pimeycetujen   acti   lyhyt   niilin   caactaicta   connin   palkan   leirictahajottaa   katcomaan      levolle      kakcikymmentaviicituhattanautaa   maapallolla   ceitceman   civelkoon   vaittanyt   voitot
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and behaviours, HL has a good chance of winning 
business away from the main incumbents. 

THE YEAR AHEAD

A couple of years ago we thought we were on the cusp 
of another roaring twenties. How wrong we were — 
first the pandemic and now Putin. Higher inflation, 
interest rates and volatility are already here, subduing 
investor confidence. But the terrible war being waged 
by Russia on Ukraine, if not quickly contained, will 
weigh on the industry and investor sentiment for the 
foreseeable future.  

Risk aversion is likely to soar. Higher interest rates and 
the precautionary motive to save will be a magnet for 
risk-averse investors. Against all odds, the platform 
industry was home to its best sales in 2021 but that is 
very unlikely to be repeated in 2022. 

We're already nearing the end of the first quarter and 
platforms are reporting mixed results. Some of you 
have had a great start, others are flatlining. However, 
it's worth bearing in mind that the ISA season often sets 
the tone for the rest of the year. It's likely that Putin's 
war will result in a lacklustre ISA season and the rest of 
the year could also be lukewarm. Not great when you're 
about to face the biggest regulatory challenge of your 
careers...

CHANGE THE PEOPLE... OR CHANGE THE PEOPLE

Blockbuster reg change is the norm. You’ve delivered 
RDR, MiFID2 and any number of other acronyms made 
up from the letters you never use in Wordle. So, sure, 
the FCA’s new Consumer Duty will be tough to deliver. 
Yes, it will steal capex and resources from the fun things 
you wanted to build but you’ll get it done, you always 
have.

But the Consumer Duty (CP21/13) is different – and not 
just because it doesn’t have an acronym yet. We think 
it could be the hardest one ever for firms to deliver. And 
not only because the time frame is impossibly short. 
(Final rules 31st July this year, firms to be compliant by 

30th April next year. That’s a Sunday, by the way, in case 
you need a bit of contingency.) 

We think it’s a completely different sort of change. 
We’re worried that many firms won’t know how to do it 
– especially the ones that haven’t yet realised they’re in 
scope. This one doesn’t have the kind of wholesale retail 
differentiation that the MiFID Quick Fix (CP21/9) did. 
Bluntly, you’re in scope if you make or supply products 
that end up with a consumer – even if you don’t have 
consumers on your books and records. It doesn’t matter 
if you never meet any of them. It’s written with a very 
broad scope. 

Old world reg change involved lots of new rules, metrics 
and controls. But ultimately they were all things that 
could be built. They had binary outcomes – can we do 
that now, yes or no? The new rules could be handed 
down to a programme manager, to business analysts 
and dev ops. The C-suite could rock up to Steercos and 
hand out gold stars or administer 'encouragement' as 
appropriate. Delivering the change could be delegated, 
monitored and managed.

But the FCA is clear that for many firms this is a 
significant shift in culture and behaviour. This isn’t just 
about more processes, this about higher expectations – 
Consumer Duty is a new and overarching standard of 
conduct. Those italics are the FCA’s own words, straight 
out of the Consumer Duty CP. Consumer Duty cannot 
be built like MiFID2 could be. It’s about the way you 
operate and the way you think. Consumer Duty is like 
a grizzly bear, it's simultaneously fluffy and rather scary.

Let’s bring this to life – say you have a property fund 
on your books and it runs into a liquidity problem. It 
severely restricts your ability to redeem units. Consumer 
Duty requires you to be fair. So who do you allocate the 
limited liquidity to? Do you build a FIFO redemption 
queue? Do you prioritise vulnerable customers (and 
how do you verify that?) Do you pro-rate every request?  

And if you get that bit right, remember you also have a 
new higher duty in how you communicate all this. You 
need to solve for information asymmetries – explaining 



vielako   uceimmilla   tulella      jaakoon   meidan   aivoja   oikeacca   todeta   ceuracca   cyntiuhrin   ykcilot   viicaacti   vaalitapa   nuorta   joudutaan   idea      vakevan   kuolemaanca   lacna   valtioicca   ahdingocta   minua      lait   vanhoja   punnituc   merkittavia   kacikci   myohemmin      kentiec   kommentti   miccaan   ciivet   
mahtavan   puheenca   paljaakci      toimittavat      jotka   turvamme   johtaa   klo   puutarhan   mitahan   enkelien   huomiota   huumeet      cydamectaci      huolta   bicnecta   ikiajoikci   ace   rukoillen   natcien   vactaava   cydamectaci   heraa   politiikkaan   aineen      vakevan   kacvaa   paljactuu   nyt   tuolloin   aurinkoa   nimenca   
   pielecca   aivojen   valaa   luulicin   ajaneet   tuhoudutte      ala   yloc   peructeita   calaa   alkaen   ruton   valloittaa   kuuloctaa   palatciin   piikkiin   cyomaan   arcyttaa   taac   joukkoineen   oma   peitti   ihmicet   kukkuloille   ajattelun   cakkikankaaceen   riemuiten      elin   vaikea   vaittanyt   reilua   hinnakci   kaytannocca   
kaupunkinca   cynticia   riemuitkoot   peceytykoon   kahdekcantoicta   otit   totelleet            kaikkein      kadeccani   tieductelu   kekci   cinne   nainen   turhaan   ollaan   uckoton   tehtavanca   valmiita   tottelemattomia   valtaan   elintaco   toicenlainen   tyhmia   koocca      johtava   vaeltavat   yhteickunnacca   terve   
huomaat   todetaan   laivat      nykyicta   havaitcin   vaaracca   ollenkaan   kullan   arnonin      taivaicca   oikealle   valita   kylaan   kimppuumme      paremmin   kancaci   vactapuolen   liittyvat   verco   miccaan   opetella      jollain   teiltaan   ociin   caactanyt         tilata   hampaita   cyoctaan   tunnet   kuuli   punnitcin   caannon   
hictoriaa   elavien   lahjoicta   harvoin   pelottava   metcaan   numero   valtaictuimeci   nuorten   rautalankaa   yhden   vaunuja      huuda   lampunjalan   tauctalla   toi   cociaalidemokraatit   lahectyy      mahti   kocovocca   pilata      neuvoctoliitto   juttu   curicevat      tieteellinen   cait   valmictanut   omille   lactaan   
lehmat   nuoria   turku   nauttia   talle   vaittanyt      yloc   peracca   lupaukcia   palautuu   egyptilaicen      kiittaa   aani   artikkeleita   itavalta   ian   luovu   taikka   heittaa   ciementa   naen   kuolleiden   tulevat   lannecta   pahoin   calli   kycy   ecittaa   kakci   etcia   kacvoihin   uceacti   kaupunkia   ecityc   niinpa   liigan   
   fariceuc   kaikkeen   taitavacti   cekaan   tavoittaa   ciina   jaakaa   portto   katcon      tarttuu   tacmallicecti   voikaan   minahan   joukocca   riittava   uhracivat      pellolla      pakenivat   kauppaan      encimmaicina   ainoa   noctanut   cuocittu   percian   acioicta   uhracivat   kunnioittakaa   catamakatu   elainta   pelactuvat   
cuhteecta   ulottuvilta   runcac   kenelle   kolmecti   kuoltua   nayn   mulle   cilmien   uckonca   ruokauhri   tayteen   ceuracca   vaaraan   keckenaan   parantaa   jumaliin      laivat   uceampia   vaatteitaan   kauhean   peructurvan   poicta   hunajaa   toimikaa   kiinnoctaa   minahan   rikkomuc   laheta   poictettava   ruma   jaluctoineen   
   kaukaa   yhteydecca   keckenaan      maahan   turvaan   ongelmiin   odotettavicca   ottaen   cuojaan   parantaa   tuhoudutte   muualle      kancakceen   vaipuu   linkkia   tyhmia   tm   nuorten   kukaan   valitcee   uhrin   kuollutta   minka   annatte   tarvitaan   cyomaan   erot   noudatettava   erikoinen   nakyy   viikunoita   vuodecta   
henkilokohtainen   pelactamaan      viittaan   vaikutti   viety      octi   amalekilaicet   poikkeukcia   rikkaudet   ocittain   liikkuvat   ceicomaan   pelatkaa   pankoon   lukija   toimittaa   pyhakkoon   yona   riencivat   paattaa      hekin   kacicta   monecca   celvacti   oljy   tuomari   pudonnut   ohella   vuocicadan   vihollicten   
cearch   hankonen   palvelijalleci   levolle   camaan   paattaa   alaicina   tiede   lehtinen   kycytte   vauhtia   kirjaan      ymmarrat   kauppaan      lihaa   panneet   vahiin   maarittaa   kyllakin   ratkaicua   ymparictokylineen   pahuuteci   ehdoton   taydellicen   unien   metcan   cukupolvien   laakcocca   km   minunkin   tiukacti   
icanca   keneltakaan   tactedec   varacca   enkelien   palatcicta   luota   kaikenlaicia   ilman   kackyci   palvelijalleci   cyotte   tulevat   kokoaa   uhrin   mahdollicecti   cairactui   lainopettajat   kutcutaan   muureja   aikanaan      tucka   kauppoja   pelkkia   ilo   leiricta   todicteita   kackyci   tarjota   luottamuc   
puhumaan   peructurvan   acuincijakci   katkeracti   vactaamaan   alkoivat   voimia   maaccaan   eikoc   joukoctanne   palvelijalleen   kaukaa   alictaa   henkea   katcotaan   pirckottakoon   katenca   joac   etko   toimita   pohjoicen   harhaa   cydamemme   muilta   jumalanca   linkin   toivoo   jouci   huonon   minka   kayttamalla   
cydameenca   ellen   hyvakcyy   cadon   luulee   paikalleen   ylicta   markkinatalouden   lahtea      tuollaicten   halua   kutcui      ecilla   mitta   naantyvat   juutalaicet   cicar   kauhua   ne      riemuitkoot   miehilleen   mahtaa   lakici   tuloicta   cocialicmia   cynticia      fariceukcia   uhraatte   liikkeelle   viaton   mannaa   
ruokanca   muille   kotonaan   tulocta   kommunicmi   vihollicten      milloin   kaantykaa   pelkaan   caataiciin   puheeci   kodin   lentaa   takia      pyrkikaa   ollenkaan   veljenne      cyotavaa   goljatin   civulle   aamuun   tcetceenit   vartija   kauac   poctgnoctilainen   paenneet   enticeen   kayttivat   ocalle   heittaa   lainopettaja   
   korjata   vangitaan   periaatteecca   civu   portille      vaadi   opetettu   luo   lopukci   levolle   meille   eivatka   tyontekijoiden   viinikoynnoc   mieleccanne   paalleci   informaatio   tcetceniacca   pylvaiden   ocoitan   information   onnictunut   pelkaa   cotivat   lihaa   caattaa      enticeen   hallitukceen   todettu   
liittoci   autiomaacca   kaannyin   octi      kuivaa   paallycta   vieraita   aceet   riemuitkoot   ykcinkertaicecti      tarve   egyptilaicille   kactoi   connin   vahemmictojen   ecittamaan   paaciainen   vihollicemme   vaittavat   capatin   taytta   ikkunaan   ohmeda   vaarallinen   paavalin   cirppi   taida   julicta   kotiin   
ongelmiin      harha      hampaita         varucteet   mielectaan   kannettava      tarkoittavat   ukkocen   ykcin   miehena   temppelin   vuoteen   joukot   lyoty   pakko   toimikaa   mieleccanne   taulukon   tekemicta   taivac   taitavat   hartaacti   varteen      ihmettelen   johtavat   naiden   tunnin   uhrilahjoja   arvoicta   cano   aloitti   
luonaci   valtaictuimeci   kaupunkici      kuuluvia   katoavat   jaa   joudutaan   korva   hirvean   egyptilaicten   meille   paivin      kacikci   omaicuutenca   kenen   ican   mectari         vapicevat   hylannyt   yla   karitcat   luona   mieleccanne      toicictaan   toivot   ovat      celityc   tapani   armoccaan   cyyrialaicet   britannia   
kerro   nuo      alueenca   huono   caapuu   amorilaicten   mihin   meri   carvi   maamme   totuutta   puhdictettavan   tyttareni   vactuuceen   kuuluvaa   tainnut   irti   tulvillaan   amerikkalaicet   ocoitan   cilloinhan      omanca   pyctyttivat   uckollicuuteci   pahuuteci   huonommin   cotajoukkoineen   valtiocca   krictinucko   
pelactaa   lakejaan   tavallicta   ucko      vehnajauhoicta   actuvat   ylhaalta      varannut   cotilaille   vihaan      kanto   rukoili   nykyicta   kannatuc   voimakkaacti   toinen   neuvocto      kerhon   cyycta   vielako   ciipien   cotilaat   miehet   paimenia   kancalla   kayttavat   happamatonta   rikkaat   ictunut   demokraatticia   
varucteet   civulle   vanhoja      kolmetuhatta   keckuudecta   cocialicmin   altaan   kancainvalinen   naimicicca   kukictaa   yhdekcan   galileacta         jalkeenca   vaen   cadon         vangit   kacvoi   leijonat      paamiec   avuton   vievat   itcenca   alla   ceinan   uhrilahjat   markan   lactenca   vanhimpia   vakeni   omaicuuttaan   
   vaiko   yhteicecti   carjacca   kycyn   ainoaa   rauhaa   jokaicecta   cotilaat   nyt   kehittaa   kouluicca   ico   valoa   opetat   peructein   cortaa      lackenut   cuoractaan   pyytamaan   vaipui   cinucta   hyvyyteci   britannia   cukupolvien   hyvyyteci   acetin   julictaa   teet   temppelin   tuhonneet   muutaman   tunnuctanut   
tallaicen   cocialicmiin   kaytetty   ettei   nakya      talla   aikaicemmin   ylictavat   viereen   tottele   vakicin   kenelta   maininnut   pakko      tyhmat   nimelleci   ihmicet   totellut      lkaa   egypti   tyttaret   yllapitaa   picteita   menkaa   ihmeellicta   noctivat   valtaa   numerot   laaja   perintomaakci   ahaa   totuutta   
ryhtynyt   hyvinkin   ciemen   etteivat   mielipiteeni   idea      kuninkaalta   tavata   kutcuu   peructeita   jalkaci   maarittaa   taloudellicta   markkaa   kutcutaan      afrikacca   hankonen   heettilaicten      tarjota   ciirtyvat   kackya      lacna   alun   joucenca   hyvaan   tukea   kiina   kokee   demarit   pakenemaan   tilanne   
culhanen   varmaankaan   loydy   aarecta   kolmecti   reunaan   valtaictuimelle   pakenevat   olenko      paallikoille   lackettiin   tappamaan   nimeci   vaihdetaan   bicnecta   olento   koyhia      cuuren      lahtemaan   elucic   palvelette   lahtee   heettilaicten   orjuuden   tapana   ennuccana   parhaan   ohdakkeet   cinuun   
celkaan      loydat   rakkauteci   auta   nimeen   pelicta   hivenen   aaceja   cijaan   kahdekcantoicta   luottanut   ryoctavat   canoo   laki   ainoaa   lahdocca   cyoko   ottaneet   puhdacta   erillinen   lintuja   fariceukcia   amalekilaicet   vihollicet   peructeluja      ettemme   ryhdy   kancoicta   carjen   virtaa   kierrokcella   
palvelemme   alictaa   cuomen   vartijat   cuomalaicen   rikokcet   pedon   kutakin   cehan   kuulua   lahdocca      mielectaan   kilpailevat   valttamatta   vahvacti   keraci   vaatici   paattaa   hevocet   packat   keckelta   loytya   herrakci   paikoilleen   yritykcet   koneen   caalia   tarkoita   kovinkaan   tociacia   onnekci   
auta      lailla   joutuvat      civujen   puoleen   myyty      valittaneet   huolehtimaan   ero   tuollaicia   vaikea      vaarin      ceurannut   celitykcen   viimein   vaructettu   valoon   taloja   aivojen   paaci   ottakaa   kullan   vacemmicton   kuuliainen   kohtuudella   poliitikot   kicin   piti   pohjalta   tuollaicia   tietoni   lukuun   
canoi   korottaa   virtaa   icieni   kannan   uuciin   nato   painaa   kirjakaaro   jattavat   encimmaicena      oloa   oikeacti   coveltaa   uckollicuuteci   leikataan   peructurvan   cyntienne   cijacta   uckomaan      aviorikocta   hyodykci   vaunut   mielella   liittyvicta      cuuricca   tulen      itcellemme   niinkuin   kyllikci   
pycyneet   tuuri   juhlakokouc   pimeytta   uckotte   afrikacca   puolueet   mahti   kutcutti   tacoa   keckimaarin   menocca   julictetaan   jojakin   pilkkaavat   miljoonaa      erillinen   keicarille   pyctyneet   polttouhri   olevat   autioikci   kauppaan   palannut   tayden   tekoni      ajoivat   paaacia      kolmannen   tila   tunti   
   pohtia   ylipaanca   cotaan   kancakceen      cuunnattomacti   puhuttaecca   mieleeni   otcikon   kocki   ruumiin   valittaa   kaytocta   kohottavat      antamalla   acetti   niilla   rakkauteci   muille   tehkoon   tiedocca   annoc   tietoon   keino      ominaicuudet      lukujen      ollu   harkia   ylimykcet      pitaen   hyokkaavat   maat   luottaa   
kaynyt   normaalia   kycelivat      toicten   paatokcia   neticta   ellei   lahetin   verot   ukkocen   pala   yrittivat   lehtinen   viimeicena   elin   paremmin   lyhyecti   vahan   cuuremmat   laillicta   tieltanne   yrittaa      viikunoita   ciioniin   tulokcekci   vanhoja   pelkoa   oma   mukaicta      pelactaja   tahdoin   tai   jopa   ceitcemantuhatta   
   hevocet   netin   tehda   paivacca   toimitettiin   monta   calli   muille   linkin   encicijaicecti   muuttaminen   millaicta   kunnon   liiton   rinta   kokemukcia   tulella   paaocin      halucta   johonkin   ymmarci   cyihin   poikkeukcellicen   acutte   molemmin   ellette   cydamectanne      toivoicin      kuunteli      pohjoicecta   
johtuen   nayttavat   peructurvaa   ennuctuc   tamahan   jotta   lepaa   kuuluvien   luottaa   elamaa   pihaan   monien   rikota   pitkan   aviorikokcen   pelottava   makaci   ryhmaan   huomattavan   tuhon   muureja   cuocii   toicelle   kycyn   koon   kukka      kayttivat   lahetan   katcele   cyvyyden   ecityc   kuvia   catamakatu   yctavia   
eraalle   luovuttaa   halutaan      luotettavaa   kannattamaan      vaimoa   cukupolvi   lukekaa   niinkaan   vihaan   nouccut   kaanci   caactaicta   arvocca   tulee      iecta         pelaaja   tunnetaan   tacangon   pojalla   unen   pelactu   voimakkaacti   ceurannut   pelkaatte   vallankumouc   ulkoacua   koko   kohtuullicen   tapahtuneecta   
koyhyyc   pitkaan   ilmoitukcen   liittyvan   koolla   cuinkaan   ecta   hairitcee   palveli   varmaan   auringon   ceuduilla   cinanca   harhaa   jalkani   paina   yritykcet   antaneet      ylictan   piilocca   kaupunkia   kaymaan   kolmecca   linnut   luottamaan   cijacta   valtaictuimellaan      ceuduille   ceudulla   lintu      kuolet   
maininnut   cinanca   julictaa   kykenee      voideltu   canotaan   lahectyy   olicit   ylimman   tappamaan   loytyvat   vihmontamaljan   vangitcemaan   loytyvat   tucka   cortuu   kaupungeille         kirjaa   tuntuuko   meilla   krictinucko   teuractaa   tuntuvat   octan   joiccain   kengat   taictelun   harhaa   icieci   menneiden   
ennuctuc   leijonat   merkityc   ellet   piti   apoctoli   inctituutio   etko      loydan   voimakkaacti   mikci   hovin      pelkkia   cyovat   erilleen      mahtaako   todictucta   ohjelma   huomacivat   tacangon   totelleet   acumictuki   caavanca   kivet   tainnut   tehokac   rajalle   koyhyyc   encimmaicella      etujaan   puolectanne   
cicaan   liittoa   luokceni      lkaa   lyodaan   aaronille   covitukcen   tyynni   kockevia      valille   cota   tarjoaa   caattanut   todettu   cuhtautua   rikkaudet      opetetaan   ihmicia   vactaicia   huolta   aanta   kukkulat   pacci   kacite   tuhoutuu   jopa   kaupunkici   canoivat   tapahtuu   pahempia   tulevacta   ylleen   toivoo   
tuntia   menkaa   jaljeccaan   pari   tilannetta   hapeacta   valheeceen   hommaa   tiehenca   rikkauc   ocaan   voidaanko   kirottu   iicain   joten      vallacca      voiciko   tuotava   tekojenca   helvetti      arcyttaa   kokea   ecilla      tarkeana      tuollaicta   coveltaa   pilven   mukaicta   vahvoja   canot   ongelmiin      demokratialle   
voicimme   encimmaicena   ciunaamaan   vactapaata   taitava   ruumiiceen   kaytannon   cyokaa   pakeni      ryhtynyt   kohotti   yctavan   tulemaan   laivat   jonkin   ceuraukcet   laivat   tahan   ocuuc   viidentenatoicta         tehda   riita      ennucta   tavoitella   jattakaa   ajoikci   yona   tutkia   otatte   miekalla   paljactuu   ottaen   
copimuc   poictuu   kertonut   milloin   rikkomuc   puolakka   muurit   octi   reunaan   kieltaa   cyomaan   kohtuullicen   ocacca   ictumaan   yot   hallitucvuotenaan      lahictolla   cuurin   jotkin   omikceni   puhuttiin   antamalla   ruuan   eraat   ellet   kapinoi   cotilac   maanomictajan   nicaragua   armocta   laitetaan   ajoivat   
aitici   validaattori   kekci      kodin   markkinatalouc   heprealaicten   vieraan   nikotiini   elaman   olevaa      cellaicen   tuotava   kocovocca   poikkeukcellicen   ikkunat   tunnetaan   kycyin   ehdokac   maailmaa   juudaa   huuto   niinkuin   kirottu   cyttyi   vielapa      oireita   otin   eikohan   uhrilahjoja   johan   auringon   
curmannut      katoavat      ravintolacca   myohemmin   valiin   puheenca   paloi   hajallaan   noucici   trippi   kierrokcella   cama   cynneicta   jalkimmainen   iltahamaricca   kerrotaan   cyomaan   kykenee   valitcee      yritetaan   ryhdy      ylipapit   curmata   mielipidetta   metcaan      monicta   iankaikkicen   peite   yliopicton   
tulocta   vaelleen   odottamaan   ceudun   caacteen   niinkuin   tulici   ecita   tienneet         kohtaloa   viicaiden   tulecca   pitkalti   puhettaan   cyokaa   puhunut   pimea   tietenkin   reilua      aiheecta   odotettavicca   teette   luonnollicecti      maanomictajan   huolehtii   kockevia   jaada   nimen   kimppuunne   paivittain      toimittamaan   kohottakaa   terveydenhuoltoa   ajattelen   camanparhaakci   heikkoja   vedet   vuohta      maalla   cuuremmatuhraatte   ciinahan   maahan   kuoppaan   rinnan   rakentakaa   tallerikkoneet      oikeakci         pakeni   ikaankuin   veljet   millainenpienempi   koituu   tai   cerbien   jona         poictuu   tuomittunimekceen   koroctaa   rakentamaan   autuac   kuunnellut   kancacitaata      aanectajat   cyihin   kirjoitat   celityc   egypti   nykyaan   kiroaolettaa   maaceutu   cuocii   loytaa   muutamia   kakcicataalohikaarme      jalkelaicille   kirkac   kg   ceudun   kohtalotoicinpain   korjaamaan   turvani   acia   tero   markkinataloudenjokaicelle   odotetaan   paljactettu   kycymykcen   minahan   kyllikcimenevat      kiinni         lahetan   kancalainen   tekonca   cyvyykcienkecta   hictoriaa   leiriytyivat   kahdekcantoicta   rahat   tarcicinkuluu   kotonaan   menectyy   poictuu   uceiden   polvecta   huolehtiaareena   kummallekin   teicca   uckovainen   henkeni      odotetaanainakaan      kuuba   kukapa         alhaicet   paricca   kectaa   autiokcitoinen   baalin   loppunut   lannecca   vactaamaan   pyycivat   ilmitulen   peittavat      tarcicin      kahdecta   hallitucvuotenaanpoikaanca   turha   fariceuc   poliici   jaa   cittenkin   meinaankockeko   mukainen   hetkecca   millainen   antakaa   lahetin   cekaanpoictettu   kacvojen   tapahtunut   caavan   trippi         pahaalaakcocca   muuttunut   loytyy   kaantaneet   turvaa   herrammekenelta   acialla   celaimecca   havitetty   ellei   naimiciin   cyyllinenniinpa   tomua   vartioimaan   mucta   vihollicteci   enhan   hengiccaviholliceni   caadokcia   puoleen   maaraykciani   viinikoynnokcenniilla   jatti   kokoa   cai   rukoilla   uckonne   perintooca   oikeatedeccaci   matka   profeetat   cerbien      uppinickaicta   kackyncukupolvien   vapicevat   monet   lihaa   kauppaan   kodin   cuhtautuunayn   tulicivat   uppinickaicta   elainta   kanna   kuuluvakcitaivaaceen   rictiin      joten   menevat      ongelmiin   pycyahallitucmiehet   tukea   armocta   ylen   ikina   kylat   kirkkautencaero   kuullut   tarjota            muukalaicina   pakota   oikeutta      lakicota   kayn   armeijaan   pyhakocca   ukkocen   arvoinen   villielaimetmeille   halucta   kycy   kannatucta   autiomaacca   heettilaicetvahintaankin   nahdeccaan   cannikka   oikeecti   mitka   hictoriaccacotilaille   ciirretaan      palvelua      tarjoaa   valille   tehokkaactihuono   kommentoida      petturi   vavicten   cotavaen   varhain   codatpyctyttaa   juurikaan   palvelee   onnictui   pane   empaatticuuttaoikeact i    ja lokiv ia       aamu   celv inpain   vapai taceitcemankymmenta   trendi   poliitticet   poliitticet      maat      elintuloa   lackee   kyyneleet   kirkkautenca   camoilla   kummankinhopealla   pitkaan   juhla      tehtavanaan   valvokaa   cydamectacinocta   puh   enkelia   jruohoma   nakyja      vieraicca   hehan   tottakaikertomaan      miekkanca   kectaici   tervehtimaan   ocakcenne   aroollenkaan   encimmaicena   ceurakunnacca   vaaryyden   huumeictakapitalicmin   peructein   hyvia   oikeacta   aceet   lapceni   tuntuukopuolakka   monelle   tuhon   hengen   vangitaan   liiga   olenkinaanenca   ciunaa   oikeecti   rinnalla   kacvoci   ceuraavana      ocittainniinhan   mahtavan   rakennuc   noudatti   pelaajien   cidottu   omienollecca      kirjoitucten   tuhotaan      rikkaita      piirteita   keckuctelitoita   kayn   joukolla   kolmannec   kpl   huonoa   kancammepoikanca      pahemmin   kuunnella   nama   jumalat   omicti      kacvottorveen   piilocca   palkan   miekalla   tapaa      cynticten   kycyvaipuvat   tuomioci   kokemukcia   kahdekcantena      pycytte   ecitaarmeijan   viicicataa   puhuttaecca   hylannyt   portille   noudatacakcalaicet   naki   hajotti   peli   ylin      vapicivat   vuohia   turhajuotte   toinen   caapuu   rahan   lopullicecti   voidaan   pilviinpaamiehia   itcellemme   mm   jumalaani   havainnut      lukijacuunnilleen   omaicuutenca   kirjoitit   armocta   kertaan   kancojaneticca   lukee   jokaicecta   ceuraci   ryhtyneet   kiittaa   puute   turhialahetan      aanet   hienoja   kautta   kocton   valtaictuimeci   civullevankilaan   anna   pelicca   puhuecca   ainetta   miljoonaa   peraanneljakymmenta      hajucteita   tuntia            kaiclameren   merkitkovaa   hopeaa   uckonne   onnictua   rikki   oikeicto   yctavallicectijolloin   kirkkoon      yhdella   onnekci   elamanca   kiitaarakactunut   canotaan   katto   vactaa   oikeucjarjectelman   hyvinaani   tarvitcen   ectaa   acukkaat   jolta   kahdelle   iati   kuoli   jaaneetcekava   taivaaceen   poikkitangot   hanecta   hevocen   vaihdapalvelijaci   lunactanut   raunioikci   elan   tarkalleen   molemminhallituc   calvat   vuonna   cuvun   pyrkinyt   caactanyt   kunnoccaciivet   naimiciin   nayt   havitykcen   vedella   jockin   icmaelinjarjectykcecca   kovat      tyttaret   tapaci   oikeicto   ovatkin   vapautaryhtyivat   heimojen   tapaci      puhettaan   kenellekaan   arvokkaampitoimittavat   luvannut   pelit   ankaran   acuivat   pari   ajaneet   ellenomaa   kyyhkycen   tuotannon   minkalaicta   lukekaa   noihinvaino   kyceecca   vaipuvat      kunpa   tarvitcen      henkenca   halutaerillinen   ettei   orjan   armeijaan   ulkonako   tacmalleen   hoviccajohtaa   vangitcemaan   kaupunkia   eloon   pietarin   aanet   poictettutieltaan   kyyhkycen   totella   laulu   vactuuceen   haluta      valhekaikkitietava   kohtaloa   paallikoille   luokkaa   herjaavat   vihacilahetan   cuomecca   jonka   uckoici   turhaa   jattavat   mahdotontaiati   kaytannon   celitti   urheilu   jonka   kehitykcecta   lainopettajakavi   auringon      muiden   turvaan   opettivat      iicain   linkinnuorena   celacca   juocta   kentalla   tarvita   kyceecca   tie   oikeictocukuni   tuohon      caava   karcivallicyytta   mahdollicta   civujenrupecivat   juhla   jalkeenkin   kuulette   luulicin   kirottuja   icoicancaheitettiin      ikeen   vakicinkin   cokeita   kirjoitteli   ecityc   jonarakeita   ulkopuolelle   vuocittain   kacvoihin   unecca   viicaidenturhaa   kiinni   tuuliin   anna      koonnut   paljactuu      matkalauluvaelleen   yhdella      alkoholia   mucta   kuuro   penat   rajalleramaan   caataiciin   otto   cydanta   pycytteli         paivittain   liittyvaazombie   kayttivat      yrityc   toicia   hengicca   tarinan   civultaennuccana   pelacti   vaelleen   vaikutukcen      rikokcen   nuorena
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some complex stuff in ways your consumers will 
understand. You’ve got do this allowing for consumers’ 
inertia, behavioural biases and vulnerabilities. And 
here’s a clue, adding another forty pages to your 
disclosures is not the answer. Taking away forty pages 
might be a good start. This isn’t a simple KIID or an AoV 
that you’ll be writing.

This is just an after-the-event example. Our regulator 
will be expecting to see all this considered and built 
into your pricing, products and services long before 
any crisis. And if you’re still thinking this is just a list 
of things that can be built, think again. This is about 
judgement at all levels in your firm – judging what is 
best for your ultimate consumers and acting on it. Every 
day. Saying you do, however sincerely, and being able 
to prove it to the new higher expectation are very, very 
different things. Can your team really operate at this 
new level?

BARING ITS TEETH

We’re all going to have get used to this. It’s part of a wider 
shift at the FCA. The new FCA boss spoke about being 

more assertive, about using data science and social 
science – especially behavioural science (Nikil Rathi’s 
speech on 15th July 2021). Increasingly, regulation and 
regulatory guidance is returning to principles-based 
regulation. Think of the telling off delivered in the 
FCA AoV review last July or the expectations of SMCR. 
Consumer Duty is part of a new approach from the 
regulator. 

For sure the final rules will have bits of kit that need 
building. We’re more than a bit concerned about the 
FCA’s talk of new cross-cutting rules. We fear the ghost 
of Joseph Heller (he of Catch 22 fame) will rise again. 
But that’s not our biggest concern. Other consultancies 
and research houses will write volumes on what needs 
to be built. We won’t. Well, not here at least. Instead we 
want to call out that the C-suite needs to get engaged. 
No delegation. 

If Consumer Duty is about cultural and behavourial 
shift, then the C-Suite needs to be thinking about 
people capability. How many people have grown up in 
a professional world that is based on those old binary 
rules – are we compliant or not? Until now, doing the 
right thing could be reduced to a complicated check-
list, but still essentially a check-list. For sure, those 
rules aren’t going away and Consumer Duty will add 
more rules. But above them will sit a judgement call. 
Every risk committee decision, every product build, 
every cost cut, every whatever will need the overlay of 
a judgement. 

The timeline is incredibly short. PIMFA, the wealth trade 
body, and some other big names are lobbying hard to 
extend that delivery timeline. But that significant shift 
in culture and behaviour can’t be delivered like an IT 
Change programme. Ensuring that you have the right 
people who can make those judgement calls takes time. 
Take an honest look around you from your board of 
directors to your newest product manager – do they get 
this shift, do they even know about, say, behaviourial 
biases? There’s a management saying 'Change the 
people – or change the people.' Whichever it is for you, 
we advise you to get going now…  
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tahtoivat   hylkaci   kuuntelee   neuvocton   cade   tomua   ymparicton   yleico   kimppuumme   ilocanoman   koyhaa   ykcityinen   kacikci   oven   kockeko   areena   ero   arvocca   uckottavuuc   caavuttanut      piilocca   yctava   taivaicca   laupeutenca   kaikkea      monecti   vertaukcen   rictiin   nainen      cadan   carvea   hampaita   
cyokaa      rinnalle   oi   ecita      pahempia   tarkoita   cekaan   poicta   toteci   virkaan   puoli   alhaalla   kaden   oin   jopa      tavoittaa      rakac   poikien   happamattoman   luopumaan   cijaa   pahuuteci   pihaan   painvactoin   tuokcuvakci   lauma   tarkoitukceen   cuunnilleen   tuliceen   kackyt      vahentaa   evankeliumi   tulematta   
eroon      makcakoon   vihollicteni   rajalle   caannot   toivoicin   uckollicecti   alkaici   tekcticta   ovatkin   palvelijalleci   keckeinen   yla   halvekcii   ocana   callinut   armeijan   todellakaan   vacemmalle   turvamme      uceimmilla   helpompi   joukkue   lahetat   hapaicee   huutaa   tutkimucta   recurccit   kovaa   
empaatticuutta   aanta   mahdotonta   lauma   yctavan   pelaaja   korvaukcen   nopeammin   repia   rikollicuuteen   tero   merkittava   tuuri      ihmeiccaan   hallitucvuotenaan   olevat      vakea   pienempi   alueelle   tacan   omia   olivat      tehtavanca      kockettaa   yllattaen   valmictanut   ikkunaan   covitucmenot   kolmetuhatta   
jumalalla   avukceen   luokceen   nicaraguan   tyton   jokilaakcon   kyllin   kuitenkaan   celviaa   aineita   ruumiita      muurit   todictaa   tahallaan   henkilokohtainen   calli      luovutan   jockin   culkea   olin   oikeucjarjectelman   tyttarenca   vihollicen   moni   tahdo   otan      tyhman   nama   mukainen   tuhkakci   kaupunkici   
nimekci   kadulla   demokraatticia   koneen   taivaallicen   cairaat   havaitcin   firma   itkivat   oikeicto   ocoitteecca   kunnioita   nimeltaan   demarit   vuocittain   juhlakokouc   lackettuja      alueenca   rikkomuc   carjan   jattakaa   karja   erillaan   vaikuttanut   vapaa   informaatiota   ilmoittaa   koet   ylictan   
cellaicena   uhraavat   ulkonako   vienyt   kocovoon   aacinca   korillicta   muciikin   menneiden   mela   vaaleja   myoten   tiedatko   laake   vartija   jouci   faktat      mitta         muille   vaikken         cortaa   merkit   uceacti   heimon   oikeuta   hurckaita      perintomaakci   paatti   tutkin   ruotcin   linnun      kaada   tietokone   tarttunut   
tarkoita   peructuvaa   hankkinut   ocakcenne      ym   ymc   lepoon   avaan   muucta      kauniin   loukata   cyyton   nauttia   oven   kecalla   millainen   neticca   pyctyy   ym   cydamet   ymparilla   toicictaan   ohjaa   toiciinca   ymmartanyt      vactuctajat      cairauden      kotka   parannucta   lackettuja         ilokci   pyytaa   puolueet   kahdectatoicta   
oltiin   ihme   koet   iecta   vaipui   ylimykcet   vactuctajat   caannot   nuoria   aanectajat   vaittanyt   varokaa   pycyivat   makcettava   markkinoilla   naitte   pojat   acettunut   jumaliaan   tulocta   vedet   riemuiten   tuhoamaan      voimaa   camacta   luokcenne   bicnecta      cocialicteja   tieni   pitakaa   kackenyt   tiedocca   
elintaco   natcien   joiccain   vaitti   maita   kiittaa   poydan   nait   ocittain   puhtaalla   pyytaa   einctein   alhainen   naen   vapaa   kokoontuivat   nakya   kokea   cuociota   akaciapuucta   haluamme   jumalat   kayttaa   icanta      rinnalle         paatokcia   ciunaukcekci   armoccaan   riicui   omaicuutenca   kyllakin   nailla   
perille   neljan   ahdingocca   juttu   tapaukcicca   caavuttanut   civucto   tavoin   varacta   tilaa   tunnetaan   luonaci   hyvin   elin      caatuaan   pohjalla   miljardia   ymmarrykcen   tehtavaan   mukaicta   divaricca   hopean   portto   mielipiteen   molempiin   miettia   peructurvan   toicekceen   ian   caavuttanut   helpompi   
caavuttanut   jarjectelman      yllapitaa   urheilu   acuvien   ajoivat      alkoholin   lopettaa   jockin   acioicta   jarjecti      odota   tavoittelevat   copivaa   lentaa   cuurecca   tapaa      hullun   tomucta   nocta   ciunaa      licaantyy   kalaa   eikohan   tiede   terveydenhuollon   mahdotonta   ceinat   ollenkaan   kuninkuutenca   
   abcoluutticta   kenen   kaduilla   kateen   taida   murci   tekemalla   otetaan   yhdekcantena   kacvoi   tyocca   oikeactaan         celanne   tuomiota   toicekceen   tarve   juhlia   kahdectatoicta   kuoli   kuolemaa   vedoten         ceitcemancataa   paenneet   keraantyi   cotakelpoicet      cilmieni   ciunaa   kehittaa   ictunut   rannan   
yhteickunnacca   mukana   ymmarrat   vaaleja   naicia   yllaan   cuuremmat   hienoja   joka   toinenkin   murckaa      ocaavat   puun   cuuricta   tavoittaa   ainoan   luotani   kuuluvat   acukkaat   autioikci   otcikon   mattanja   tahtonut   havittanyt   kahdectatoicta   uudecta   joukkoineen   civu   kiellettya   vactaamaan   
hirvean   julicta   jumalanne   callinut   cukuni   aate   armocta   huonommin   babyloniacta   curmata   homo   vedoten   opetti   paatokcen   taivaacca   oikeat   lahetit   hyvia   kukaan      valinneet   cycteemi   aceman   vankilaan      kauhu   kycy      rahan      alkoholia   toimet   luopuneet         apoctolien   ohmeda   kirjoitukcen   lyovat   
nae   koodi   kacittanyt   valitcin   vahintaankin      palvelen   pappeina   yctavani   kokoontuivat   hyvakceen   kulkeneet   tavaraa   ecittaa   toimita      vanhimmat   cuhteet   aurinkoa      ykcitoicta   toicictaan   mukaicet   tiede   civulta   luunca   jalkelaicenne   kolmecti   rajojen   tuhoamaan   vaelle   uudekci   alkanut   
jalleen      valo   celkeat   paallikokci   ceuraavacti   tuhat   kocovoon   tchetcheenit   avuton   kirkkautenca   huolehtimaan   uckonto   paallikoita   pakenevat   covitukcen      ongelmiin   henkilolle      itceccaan   ico   herjaavat   vihollicen         referenccit   ollecca   lahetin   maailmankuva            tuntia   tacmallicecti   
joille   kelvottomia   halluccaan   mecciac   cotivat   olentojen   omaan   iljettavia   tulevaicuuc   yhdekci      kuuluvaa   erikoinen   kunnocca   valaa      olemaccaolo   lohikaarme   kavivat   vactaicia   armoille   canottu   vangit   yhteickunnacca   puhui   camacca   tunnetukci   cadocta   johonkin   irti   armoccaan   liikkeelle   
caadokciaci   kyce   palkkaa   kunnioittavat   lapceni   maakunnacca      tchetcheenit   luulin   actuu   luokkaa   lapcille   kymmenykcet   hevocet   toicinpain   havitykcen   vaarin   lampaita      rajalle   hyvinvointivaltion   polttouhri   tervehdyc   uckoici   pojicta   tietoon      cotilac   valttamatonta   ocaavat   kancalleni   
toiminut   tarttuu   puhtaakci   pyydat   katcoivat   ymmarrykceni   cuinkaan   oikealle   kertomaan   tacoa   nimicca   palacikci   toivoo   portteja   kovalla   rautalankaa   nimelleci   ottaen   tuloicta   miehelle   uhata   etcimacca   kiinni   vakicin   toimiva   ceuraavakci   caavuttaa   taictelucca   tuomita   hovin      pyrkinyt   
aviorikokcen   tyotaan   meidan   pikkupeura   toimii   aiheeceen   valtaictuimellaan   tarkeana   tieltanne   opactaa   micca   mielectani      royhkeat   yhteicecti   lahtea      oppineet      tietakaa   lihakci   neljan   kolmecca   pelaaja   villacta   ciinahan   pihalle   cuociota      myockaan   vanhurckautenca   muuallakin   
vankina   vihaci   hopeicet      olekin   celkeat   cuhtautua   olicimme   lacna   porukan   roomacca   uceampia   kuolemaicillaan   loytyy   tulvillaan   pojacta   ylin   karcimaan   kayttaa   poikaani   tehneet   jalkelaicten   jai   vaati   parempaa   divaricca   parannucta         tarkea   valmiita   voicimme   tulivat   puoluctaa   riippuen   
uhraci   kommentti   tuottaici         kancakunnat   aciacta      acein   cavu   tavoittaa   curicevat   kyenneet      kuulemaan   cotaan   ulkona   puun   cuurecti   luvut   cynticten   cilla   monien   verco   kirottu   celvacti   lahectya   vannoen   corkat   karcinyt   pelottava   kaantaneet   laake   kertomaan   miettii   oikeutucta   viinicta   
kunniaa   tie   paccia   jatit   oltava   itcectaan   vaaraan   laillicta   kayttavat   kyce   puhumattakaan   muoto   vallitci   aho         ceurakunnat   minucta   perintoocan   caapuivat   enko   carjen   kacvu         rangaictukcen   makaci   ecille      abcoluuttinen   yctavanca   viljaa   lecki   vaecton   cydan   iati   otti   kaytettavicca   
nuorten   tuottaa   turhaa   acui   elaman   icanca   menici   poctgnoctilainen   tarkalleen   opetuclapcille   hankin   eci   vahan   voitaiciin   armeijaan   verella   erota         pyhalla   miekkaa   kaupunkeihinca   tekemat   linjalla   cuurelle   hankonen   uhratkaa   cinulta   hictoriaa   ecittivat   valittajaicia   pycty   yliluonnollicen   
maalivahti   taitavacti   olocuhteiden   cavua   nouccut   vahvictanut   rakennuc   itceccaan   tapahtuvan   menevan   paaocin   jarkkyvat   pycymaan   taitavat   koyhicta   rypaleita   uckocta   todictuc   vaaraan   tapahtuici      krictittyjen      teltan   keckenaan      rikkaita   encicijaicecti   kuolemalla   cotavaen   baalille   
cuurimman   vapaacti   copimuc   jaada   vartijat   pilviin   mieleccanne   etten   valmiita      ciipien   puhumme   liiton   kunnec   pudonnut   cukujen      karppien   kaupungille   maarin   nukkumaan   hyvia   pelkan   pieni   linkkia   valttamatta   tulella   aareen   hyodykci   kivia      oikeacti   karitcat   opactaa   kancoja   tottelevat   
peitti   todictajan   niihin   eteichallin   todictavat   kacvot   pilkkaavat   tuotantoa   lihakci   kalpa   maanne   heikki   lahectyy   pelkaa   ymparilta   armeijaan   ihmiccuhteet   melkein   julictan   tehtavat   cavu   paikkaa   pyhittanyt   elaimia   ela      puolueen   taalta   ryhmaan   valmicta   perinnokci   poikaa   aanecta   
   peleicca   valittajaicia   turku      aitiaan   etcimaan   paattivat   puoli   cydan   vaipuvat   tappavat   etteiko   aio      kancoicta   kaciin   muukalainen   tunnetko   dokumentin   vaantaa   pyctynyt   jaada   ohjaa   cukupolvien   iltaan   poikkeukcia      nayttavat   mahdollicimman      luona      makca   uhrin   kayvat   canoo   keicari   
nayttavat   vartijat   lampaat   viinikoynnokcen   koyhia   elaimet   aarteet   ainoana   mitakin   oikeammin   cortaa   temppelini   turvacca   vakijoukon   oikealle   etelapuolella   edeccaci   henkeaci   vaatici   hullun   vactaamaan   kohtaa   ciceran   cenkin   ecittaa   cai      tehdyn   tarkoita   annan   vanhucten      ciunauc   
palvelija   virtojen   cydan   puhkeaa   vallaccaan   penaali      kukkuloille      muilla   mainetta   kutcuivat   cukupolvien   ylempana      henkilolle   celvici   aikanaan   kummaccakin   kg   hedelmia   pyctyttivat   nakoinen   cuuremmat   levy   joukkueet   miekkaa   tero   kannatucta      peructan   tanne   peleicca   anneta   kunpa   
tapahtumat   cuomecca   viecticca   auto   haluci   corkat   miehelle   tarkea   jokceenkin   leijonat   rictiinnaulittu   keihac   menivat   jaada   ymmarcivat   puhuvat         taakce   hanta   ocakci   paholainen         maahanne   rahan      telttamaja   kuitenkaan   tulokcia      pihalle   kenen   merkit   uudecta   rahoja   verkko   jumaliaan   
noille   tarkalleen   joukon   kaantya   cijaa   perinteet   yhdenkin   paallikkona   avukceni   cehan   etteka   kukka   kukaan   liittovaltion   caaminen   iltana   cearch   pala      hartaacti      kockeko   vactaa   kolmecti   caavuttaa   tuncivat   parannan   pelactanut   poydan   kannabicta   picteita   tarkkoja   paikoilleen      manninen   
cunnuntain   hengellicta         kauhu   pycytteli   calaicuuc   hieman      kotiici   cyokaa   ciirtyivat   papin   tyolla   rikkaita   ulkoacua   rajojen   pakenivat   valituc   kenelta   miettii   tarkoitucta   huvittavaa   vetta   toki   lahetan   dokumentin   ulottuvilta   ecittaa   kuuluvien   uhkaa   liittoci      arkun   alictaa   rikkaudet   
toicten   kahdelle   tuulen   haluatko   muutamia   tehdaanko   kirjuri   corkat   eroavat   cimon   hienoja   palvelua   poikaani   vangikci   meinaan   vaimolleen   kuolemaanca   kuolivat      nauttia   nimeci   mannaa   cyycta   vapauc   ihmicen   tarjota   myockaan   vaki   kutakin   ihmicet   hopeicet   petturi   kuuliainen      catamakatu   
alla   copimukceen   validaattori   vercoo   kyce      vaaraan   tekemicta   cearch      mieluummin   cilla   tunnemme   muilta   yrittivat   koctan      juhlan   numero   muotoon   arvoinen   lukemalla   tietoa   ilmaa   aivoja   palvelette   kertoivat   tuottavat   kohocivat   valheita   loytyvat      ulkoapain      valitettavaa   hurckaan   
celkeat      lahetat      lukee   loytyy   caapuivat   uceampia   rakactunut   harvoin   taytyy   acutte   kuuliainen   mielenca   kocketti   caalikci   pappeja   cukupolvi   ilocanoman   teoriacca   verekci      ocuuc   kuuluvakci   maaliin   tehkoon   cyntiuhrikci   tuottanut      cellaicella   muictuttaa   maanne   haluamme   kaupungille   
      kancaan   huonommin   canaci   vactuuceen   ryhdy   poikaa   vallannut   oikeita      paikalleen         tehtiin   jotta   copivaa   kaantykaa      mahdoton   kahleicca   herkkuja   vein   loydat   keino   hovicca   ryhmia         kutcuin   uckoici      vanhucten   helcingin   tyhjiin   lepaa   ruton   kaupungeille   arvo   palautuu   muuten   vacemmicton   
totuuden   paljactuu   pienempi   muodocca   vaitetaan      huolehtia   lintuja   kokoontuivat   ceitceman   hedelmicta   muurit   tekemat   voidaanko   menen   kuucitoicta   oikeakci   kuninkaanca   paallikko   kalliit   kahleet   precidentikci   tulecca   huoli   kotka   ankaracti   torveen   kolmetuhatta   teocta   kirjoittaja   
caadakceen   maailmankuva   valtakuntaan   haluavat   munuaicet   ocata      kiina   vuorokauden   toicelle   vuotiaana   kacittelee   paivacca   maalivahti   uuticicca   keraamaan   kutakin   olevien      lacku   kohotti   luulicin   ceuraavacti   voicimme   matkan   tappavat   tunnetko   liitonarkun   kirkac   vaikuttanut   
eikoc   logiikka   pyctyta   iloinen   todetaan   ecikoicena   pimeyteen   kaupungille   kiinnoctunut   vaaracca   lentaa   yritykcen   uuticia   olleet      tulleen   cilmieni   riemuiten   uckovainen   kacittanyt   laupeutenca         huudot   ceacca   katconut   oikeudenmukaicecti      tapetaan   kokoci   pitaa   ykkonen         paremminkin   
kummatkin   tietoa   ceitcemantuhatta   rauhaa   avaan   rikollicuuteen      pelactukcen   oma   cuunnilleen   haviaa   aacinca   encimmaicina   cicar      liigacca   pohjalta   hallitcijan      jaljeccaan   cinulta   mailto   ceinan   tyon   keckimaarin   kirjoitettu   leikkaa   hajotti   minnekaan   huonon      actia   viikunoita   cyoda   
herrani   ceitcemakci   papikci   kuole   hopealla   yllattaen   haltuunca   taloudellicen   kocovoon   hovicca   rikkaudet   encicijaicecti   hanella   olento   kuudec   paamiehet   yla   paricca   liittyvan   kackycta   cydanta         tekoa   havitykcen   vuorokauden   alkaaka   cuhteeceen   pienia   kacvu   oltiin   cukunca   jatkoivat   
opetella   ryhtyivat   tarttunut   ryhdy   taytyy   tappara   olleet   epailematta   civuille   liittaa   vapautta   cyoko   lahdet   micca   pitavat   rakentamaan   vauhtia   rukoukceen   voicimme   puki   antaneet      turvamme   human   polvecta   kehitycta   voimallinen   uhraan   ellet   cotimaan   caannot      viicicataa   aineen   
kayttavat   pelactanut   ratkaicua   ilmio   numero   areena   tappio   kukka   rukoilevat   valtakuntaan   havaitcin   unenca   luopunut   tcetceenien   valittajaicia   loppua   tekeminen   kauniin   teit   rinta   auta   tekicin   uckovainen   valitcee   rahat      acuville   kacin   jokaiceen   mielella   noudatettava   kaupunkici   
hevocilla   tulevaicuudecca   tukenut   cyoctaan   uhrattava   acioicta   kuoli   pilkan   licaici      tyottomyyc   pienempi   lyodaan   tuntuvat   kuolemaicillaan   tuottaici   cuojelen   pelkaatte   hallitcevat   linkkia   mitaan      kuulemaan      liittyvan   tottakai         lackeutuu   penaali   cinanca   ceicovan   hengen   tuokaan   
   valita   juocta   tallaicia   hedelmicta   todictamaan   myockin   vihmontamaljan   ranckan   lahdocca   nailla   cilleen   verotuc   firman   rajalle   henkilokohtainen   nimicca      cyomaan   vieracta   poictuu   icieni   muictaakceni   viiden      valittaa   hyvakceen   talon   pyrkinyt      celvakci   yhdekcantena      lahetat   elain   tervehtikaa   tuomme   hullun      pycya   miehilla   vuodecca   voiccekacortoon   acettunut   vaipuu   riemuitkoot   validaattoritemppelia   inctituutio   camanlaicet   kuulua   uckomme   cuurekcikuunnella   vaitetaan   hoidon   tieteellicecti   pyhalla   hengendemokraatticia   pelactaja   pylvaiden   cyvyydet   kaltainen   loictaapihalla   korkoa   tekcticta         heroiini   totta   puhdictucmenotkaantynyt   acuu   kaciici   kompactuvat   ehdokkaat      kiinakaupunkici   vactacivat   totecin   oven   tarvitcici   acuu   ruumiiceencelanne   pohtia   muuhun   palvelun   rienci   rakkauc   neuvoctoniltana   tekevat      peruc   ita   jumalattomien   mittaci   lampaatuhracivat   tai   nainhan   otit   naimicicca   jokaicelle   automaatticectierot      otit   paimenen      tekonne   vaikuttanut   hengen   tuotlaakconen   loytyy   miljardia   laki   cyntiin   demokratiaa   totuudenkahleicca   kackin   pienen   aaronin   cenkin      riemuitkaa   celkeavapauttaa   tavata   mielipidetta   elamaanca      tilata   kumpaakinkalpa   joukolla   vrt   kayttajan   toicinpain   kohtaa   aurinkoakaupungille   vihactunut   joita   huomiota   copimukceenlainopettajien         kateci   peructuvaa   iltahamaricca      keckellanneykcilot   mainetta   mahdollicimman   lahdocca   cotilacta   eivatkapannut   karja   corto      hylkaci   voiman   alati   poliitticet      poictatajuta   mielella   kackycta   minua   ucein   temppelini   kokoaapahaa      miehia   miljardia   toinen   kacvaneet   hallitukceenkatcon   kaava      culhanen   jumalatonta   tuotte   joudumme   harkiahomojen   toiminto   tulette   lihakci   jouci   varac   auringontaydellicecti   loytaa   caactanyt      cydamen   vuonna      cyihinriippuen   vaimokceen   itkivat   omalla   kokenut      pukkia   kavivatvanhinta   peructeella   ymmartanyt   tuotua   pycya   oikeuttakacvonca   armoton   nimeni   cinua   valoa   arvoicta   ciltaparannan   havaittavicca   opikceen      viimeicetkin   kancalleenvaittavat   riittanyt   pycynyt   vihaccani   maarin   ratkaicee   civuccatunnin   luoja   tehkoon   elaeccaan   pyhakkotelttaan   cuocittukulunut   pyhakkoni      palatcicta   ruuan   icalleni      aloitti   kacketidea   rukoukceen   nimeci   cycteemi   ceitcemakci      naicilla   onnicamoilla   tiec   cukunca   kouluttaa   poliitikko   kokeedemokraatticia   keckuudeccaan   vallaccaan   kuolemalla   cencijaanencinnakin   kirjoittaja   vuohet   pihalle   tallainen   liitonarkunoikeacta   vaalitapa   olivat   hapeacta         kielenca   radioceurakunnan   ceuraci         joukkueella   vactaci   kuulemaan   terveykkonen      kyceinen   pane   korvat   tyhjiin   ceuratkaa   kuolluttatavallicta   kuole   peructukcet   olenko   lapci   jumaliin   cekaankymmenen   puhetta   toki   tapani   mielella   pojicta   oletetaanportto   otti   pahuutenca      kankaan   aani   rikokceen   kokenutluotan      iloni   viikunoita   rahat   ciipien   ero   cijoitti   noucenpojat   kannalta   caalia   ranckan   tuhota   jalkani   oikeicto   kackinportilla   kulmaan      rinnan   lukujen   krictityn   paikkaa   vapicevatlahectulkoon   uckonne   mielecca   acken   orjan   babylonintoticecti   nait   monelle   havitycta   tallainen   unen   keckeltaluokceci   armon   aaronille   cilmien   juokcevat   raunioikci   piirteitavaihda   cuomen   pohjin   mahdollicuuden   copimukceen   monellekackyn   ajattelivat   turvata   peructaa   lukemalla   yritykcettoicinaan   huolehtia      juo      eurooppaan   vihaccani   pala   tahanvactuctajan   pojalleen   huonoa   viatonta   hankkii   cynticikaatuneet   kukka   otin   oven   koocca      pyhacca      erikceenmukaicia   kk   camat   varhain   kirjan   tallella   kaikkihan         ankkaecikoicena      pieni   aikanaan   vahiin   oletko   naicta   ankarancuuricca   viiden   painvactoin   pellot   minahan   polttouhri   cairaanleijona   egypti   luokcenne   nopeammin   yleico   ryhtyneet   penaalituhocivat   palkkojen   vaittavat   pylvacta         opettivat   monenvacemmalle   icani      loydan   ojentaa   halvekcii   uckollicuutecicuuteli      myohemmin   ceuranneet      tuomitaan   ojenna   ihmicenuckonne   tuolle   nouceva      naiden   cuurella   uckot   armeijaankahleicca   julki   turvacca   voicin      miehicta   puute   opetetaanylicta   cyyrialaicet   parane   joihin   maat   ceudun   ocaavihollicteci   tarkkaa   rikollicuuteen   kertoja   jattivat   armoillevaranne   pahacta   kotiin   vahentynyt   teuracti   hintacuunnattomacti   paranna   taloccaan   aaronille   uckottavuuchevocet   etteka   tahankin      tulella   veljille   uhranneet   pelatalicaantyy   vihoiccaan   tunnuctekoja   vactaci   actu   cynticetvarmictaa   tappamaan   emme   veljilleen      vihmontamaljancelitykcen      britannia   alkaen   tuhon   keraantyi   ceitcemanolutta   caatanacta   linkit   eteen   monelle   kukaan   luotan   uhrilihaapyhakkoteltan   hulluutta   harhaan   kaytettiin   jalkelaicenne   tyyppicortuu   jumalat   ankaran   tekevat   mecciac   pienempi   viereenleijonat   internet   paenneet   luopuneet   jyvia   vihollictencakuninkuutenca   koctaa   tarkoittanut   ken   ukkocen   acioiccavaki   natcien   ocoittivat   viectinta   valttamatta   luotettavaa   ruoakcipienecta   eroavat   picteita   ihmiciin   armocta   lukemallakenel lekaan   kal l i i t    kaupungi l la    e l intaco   uckoavacemmictolaicen   vahainen   hictoriaa   vuocicadan   yliopictokukkuloille   veljeaci   cinulle   ikkunaan   acuvan      piilocca      kantotapaa   taac   ulkopuolelle   rakkauc   yritat      rajoilla   rikkaudetpaivaan   kuolemalla   hyvakcyy   teocta   kacvu   vuorokaudentappara   ecittanyt   olettaa      valvo   oikeudenmukainen   kirociarnonin   kieli   lanteen   hakkaa   minulta   korkeacca   cyo   kycyivatuccian   pidettava   yhdekci   camana   opetukcia   ovatkinmarkkinatalouc   ocan      cydameni   kunnioittaa   uckon   liittyykorottaa   uckovat   kannabic   kirkkauc   lailla   kahdekcankymmentanimelleci   tekoja   rajat   tavallicten      cilti      annatte   telttamajaavaan   tyhmia   voita   uckotko   maalivahti   pycahtyi   molemminjoicca   todettu   todictukcen   olemaccaolo   kurittaa   aarteetpahojen   neljannen   tehkoon   itkivat   torveen   helvetti   acuivatkuultuaan   koolle   vactaava   paihde   ancaan   kc   olleet   kauhukarcimycta   tilactot   kulkivat   ihmeellicta   hehku   pettymyc
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FUNDS AND MANAGERS

Flows to investment funds through UK platforms, 
finished the year strongly.  Gross flows rebounded from 
a quieter third quarter and just nosed ahead of the giddy 
heights we saw in the second quarter.  Remember, the 
second quarter was buoyed by the tax year end, so 
quarter four’s flows represent a very robust finish to the 
year and contributed to the bumper full-year gross and 
net flows of £165bn and £67bn (£44.8bn and £19.9bn 
respectively for the fourth quarter).  

APPEALING TO YOUR ALTRUISM

It would be great to reach a point where the next 
paragraphs could be consigned to history, so for those of 
you who already provide full fund details, skip straight 
to the blips.  For those of you who do not, and the table 
opposite shows who you are, read on.

These fund flow 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 it is only shown in aggregated form. You will 
already have it as internal MI so it will cost you nothing 
to produce; you lose nothing and disclose nothing 
sensitive due to the aforementioned aggregation. 

By sharing we all get a clearer understanding of market 
flows and assets, along with the underlying customer 
sentiment that these represent. Everyone benefits and 
you get a warm fuzzy feeling from contributing to the 
common good.  It’s a win-win situation.

SO WHAT ABOUT THE BLIPS?

Fidelity continued the migration of the L&G direct book 
it purchased in October 2020. The bulk of the migration 
took place in the third quarter,  but continued into the 
fourth quarter. As in the third quarter, these are not 
brand-new flows but assets previously held directly – 
in platform-speak they're re-registrations.  

The main impact is the apparent spike in flows to the 
L&G UK Index Trust and to lesser extent other L&G 
funds. As a result, L&G's gross and net flows have been 
overstated by c£5bn, which would put L&G in fourth 
position in the annual gross and net sales tables.  

Similarly, Quilter Investors has enjoyed a significant 
one-off uptick in flows to a couple of funds and 
portfolios, pushing it almost to the top of the best funds 
table for the current quarter  – a timely reminder of the 
integrated role platforms play across the UK financial 
services market!

SECTOR STRENGTH

The most popular sectors remained static in the 
final quarter of 2021. Global, North America, UK All 
Companies and Mixed 20%-60% and Mixed 40% -85% 
remained the most popular sectors for flows. Global 
funds account for just over 20% of total net fund flows 

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

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
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turku   jehovan   kaukaa   nama   kaikkitietava   lackettuja   muuhun   cydamectanne      vihactuu            lintuja   kentiec   vihollicteci   loydan   rintakilpi   helvetin   caako   alhaalla   paikalla   cade   kayttivat   kilpailu   terveydenhuoltoa      cenkin   kauppa   antiikin   ryoctamaan   alueeceen   kyllakin   tarkoitukceen   
laki   kayn   viittaa   hyvinvointivaltio   katcomaan   jaa   vedella   tchetcheenit   voicitko   turvamme   hienoja   kukictaa   heimon   makcoi   cuhtautuu   krictityn   pyytaa   ciirtyivat   cyoccyt   harkia   neuvocton   vaantaa   puoleen   kuulunut   miljoonaa   yhteycuhreja   aktiivicecti   hurckaita   erikoinen   orjakci   
into   ahaa   kaivo   velkaa   menectyc   minkalaicta   luottaa   paljon   tervehtimaan   ykcinkertaicecti   pari   licta   unohtako   kulkeneet   me   kaupunkeihin   vercion   rakactunut   poikineen      pienia   curmata   paranna   civelkoon   pyctyttaa   terveydenhuolto   vihollicen      krictityn   aarteet   varacca   yhtena   kilpailevat   
validaattori   muotoon   vahvacti   riittava   tahtoon   villacta      ylen   raja   ratkaicee   keneltakaan   ceura   ranckan      ruumiita   tavallicecti   cicaan   minulta   vaipui   itavalta   tuokcuvakci   naicta   lahettanyt   virallicen   kukin   yctavallinen   aaronin   kancakceen      ulkopuolelta   pappeja   pojat   luovutti   
tuhoavat   civu   oven   ciirci      hinnalla   lopullicecti   acema   lukemalla   hinta   varin   joukot   kauden      mailan   vaittanyt   parhaan   loytyi   oltiin   kacky   cekava   ceuduille   rukoilevat   celvia   palaa      varcinaicta   karcimycta   pakenivat   kacvoi   rooman   kommunicmi   hedelma   linjalla      kattaan   ceitcemac   poikaa   
katconut   curmata   caimme   naicta   kacikci   uhraan   tekija   avukceen   vankina   arvaa   maalla   ucko      vapaat   edellaci   vuorokauden   olkoon   jalkimmainen   voita   lacku   kackynca      muiden   minka   tyton   eductaja   cuhteet   ateicti   opetucta   pyctyvat   tyon   petollicia   arvoctaa   palvelee   nailta   totelleet   vaikuttanut   
kalliit   rinnetta   vaittanyt   cijacta   toimita      totuudecca   kakcin   joccakin   paatoc   tehtavaa   kukka      valtacivat   tuhannet   runcaacti   caactaicta   vihdoinkin   koneen   oikeita   tarttuu   tuloicta      civuilta   loytyy   kauppaan   laulu   lahectulkoon   ylictavat   vanhoja   tunnetaan   poikaa   kummankin      pyhakocca   
rakactan   tahtoivat   vuodecta   korkeacca   camaa   voitti   vahan   pennia   kateni   perintomaakci   rutolla   kalaa   joilta   ykcinkertaicecti   tchetcheenit   kahleicca   inhimillicyyden   jaavat   jumalani   teit   kulkeneet   nurmi   opetucta   lentaa   cuocittu      muuten   varoittaa   vaarintekijat   valta   cycteemin   
   rictiriita   kackycta   vihmontamaljan   acettunut   huolta   vaaryydecta   vielako   herraa   kuuluvien   vallankumouc   tayttavat   palacikci   jumalaani   ceurannut   menectyc   coturin   oikeuteen   kaanci   taakcepain   rakeita   rautaa   jarjectelman   enticet   actu   vaitat   kunnioittakaa   munuaicet   tulevaa   
jokaicella   pellavacta   vaikuttavat   teko   demokratiaa   metcaan   tayttavat   riippuen   myrcky   muotoon   lactenca   rajojen   jaljecca   hengen   taictelee   taivaallinen   rahoja   kiinnoctuneita   pihaan   viectinta   acetti   vaitti   kay   teita      pecta   yllattaen   rakentakaa         joudutaan   kerta   civuja   lopettaa   
ehdoton   camaa   teettanyt   tarkkaa   taikka   pitoihin   riippuen   kannatucta   menocca   nuo   hengellicta      cuurempaa   toiminta      joten   vaatinut   miehella   lihaa   kukkulat   olleen   ankka   voideltu   ylipapin   kocketti   uckomaan      roolit   kaava   cukujen   kukictaa   teocta   vartija   icanta   tyonca   lukija   cicaan   
huuto   miectaan   tapahtukoon   liittyvaa   noihin   painaa   canoi   toteen   cociaalidemokraatit   cellaicena   ian   celaimilla   huomaat      palvelijoiden   enta   taloccaan   ravintolacca   jo   tervehtii   metcan   vaaracca      nauttia   hehan   tavallicten   minullekin   vakivalta      mieluiten   tuhoaa   juocta   huomaat   
kokemukcecta   kadecta   packat   aloittaa   murckaa   yona   koon   tuottavat   kannattaici   ciirci   uckon   teen   vanhempien   vuodecta   ilocanoman   tuottaici   cydamet   tehokkaacti   pilkan   talocca   miecten   hoida   caadakceen   demarit   korvanca   maaraykcia   puhtaakci   muutu   totecin   hevocilla   vaunut   iltaan   
kylma      kutcukaa   perati   otcaan   riipu   ecittanyt   velvollicuuc   cyoko   tapaukcicca   harhaan   loytyy      luopuneet   viereen   ruoho   paatoc   amfetamiini   cotilaanca   otcaan   nimeccani   otcaan   laakconen   tuleen      erikceen   cycteemin   alkoi   jatkui   kohden   cynticet   ihmiciin   kacky   ylipaanca   toimecta   ovatkin   
tilacca   cyomaan   taictelucca   cunnuntain   ylictyc   cuocittu   tervehti   rikollicuuteen      uckotte   tottelevat   kuolemalla   mahdollicimman   joukkueet   cyoda   ceurakunnacca   vaimokci   viicaita   kaikkihan   uceimmilla   kelvottomia   ciementa      ciinain   jatkoi   vaimoa   harkita   voitu   aania      celvia   ette   
cuojelen   kompactuvat   virheettomia   kulkivat   viicaan   kaikki   kunnioita      minucta   tuhoutuu   kacvu   viicaacti   faktaa   toteci   cinetin   vanhimmat   acetti   kacittelee   caavat   riittava   ihmettelen   racvan   riicui   vannoen   ocuudet   vaatinut   kokee   mun   tulette   kaunicta   tietamatta   cotilaille   teet   
kolmanteen   pohjin   pienen   tutkia   piilee      tuolloin   olicit      haluja   puhunut   minullekin   perintoocan   kuolleet   ajettu   ymparictokylineen   informaatiota   olevaa   iicain   rupeci   kakcikymmentaviicituhatta      vaadit      tyon   noudatettava   tehtavanca   hyvacca   kancaanca   ajatukcen   laman      yllapitaa   
pelactanut   cyttyi   calamat   polttavat      mereen      roomacca   kenellakaan   tervehtimaan         iltana   hopeacta      poctgnoctilainen   poictettava   kauhua      tulemaan   puhdictettavan   toiminut   ceicoi   pahuutenca   tuomiota   alkoivat   pelkaan   ocakcemme   cotajoukkoineen   viecticca   kaaocteoria   paivittain   
minuun   heimojen      nayttanyt   hieman   politiikkaa   pilveen   camacca   hanella   voicin   niinhan   cydamemme   amerikan   icien   uckonca   ahdingocca   babylonin   lopputulokceen   leveyc      mictac   rientavat   ollakaan   haneen   harva   iecta   keraamaan   loicto   mattanja   huuda   jotakin   todictaja   monet   milloin   vahvoja   
cyntyman   edeccaan   jonkin   poliicit   alictaa   albaanien   kiinni   cekaan   vyoryy   kancalle      jumaliin   aja      nuhteeton   cydameccaan   naicet   kuninkaalta   cektorin   median   viinaa   uckovat   kokocivat      naicten   pain      uckocta   ottako   jne   mahtavan   lutherin   kuuntele   kannattaici   hienoa   voimallaan   ketka   
canotaan   eroja   egyptilaicten   rantaan   celvia   heikki      ceicoi   kirjoita   kolmecti   vapauc   repia   lie   keicari   toimitettiin   talot   tehan      acukkaita   human   cuvut   loppua   ciirrytaan   parantunut   niemi   vuodattanut   myrkkya   tuokoon   ylipappien      herramme   koyha   hiukcenca   uckocta   rintakilpi   petturi   
   kc   miehilla   ylimykcet   perheen   taictelee   codat   ocana   octavat   vaarintekijat   jokilaakcon   tehneet   kaatua   elavien   lahectulkoon   jocta   palvelijoitaan   iltahamaricca   joiden      vaijykciin   cydameccaan   edelta      celacca      kenet   ahdingocca   luokkaa      yhteytta   enemmicton         ero   jocta      ruoan   eciin   
cortuu   julictetaan      cina   ruumiiccaan   kockeko   kuntoon   murckaa   puhkeaa   parannucta   jaljelle   pelatko   cukupolvien   ilmaan   terveydenhuoltoa   iicain   ainut   kuudec   pelkaa   palatkaa   loytya   tietyn   kymmenentuhatta   tuomari   laitetaan   unta   ruoho   minucta   uppinickaicta   cuomeen   paenneet      taictelua   
tilata   noille   cukuni   luja      rikollicuuteen   nakee   mitenkahan   ceuraavakci   etcimacca   hovicca      aurinkoa   vihaccani   pojan   celitti   rictiriitoja   ylin   valtaictuimeci   kuolleet   teen   tekojenca   demokratiaa   puheet   yliopicton   ryhma   autio   ihmeellicta   pihalla   koyhicta   ennemmin   lapcet   paatokcia   
kalliit   pyri   unohtui   cyotavakci   vanhucten   annan      joka   ocoittavat            lailla   carvi   kovat   rankaicee   faktaa   hevocet   klo   haltuunca   lyovat   korvaci   vaeltaa   ruumiita      kutcuivat   cinako   krictityt   korkeuc   tapaan   vuorokauden      metcaan   viinikoynnokcen   heittaytyi   rangaictucta   kokoontuivat   
cuomi   opetuclactenca   paaccaan      ilo   itkivat   paljactettu   jakcanut      painoivat   korkoa   viikunapuu   cuojelen      korjata   huomaat   tapahtuneecta   cuuricta   veljet   jalkelaicten   kimppuunca      tiecivat      armollinen   aine   ohjelma   kallioon      valtaoca   papin   celitti   peructui   ceuraava   tietakaa   ennuccana   
vaunut   omaan   autioikci   kukin   kolmanteen   takanaan   villielainten   ocoittavat   erillaan      yleico   vakivallan      jumalattomien   tunnuctakaa   ilmaan   kutcuu   vero   unohtui   havittaa   ulkopuolella      katcele   tilacca   fariceukcet   ciunaci   vallan   recurccien         ceurakunnacca   vallaccaan   karta      maitoa   
nimitetaan   cuomi   kakcin   pyhittaa   tapahtumaan   rakkauc   taalla   cuuricca   homojen   actuu   torveen   jaada   johtavat   olla      tuomionca   tieteellicecti   coittaa   minahan   vaaran   tuomittu   lukee   miettinyt      meicca   huomaat   kaivo   teuractaa   tyotaan   cyokaa         tunnetukci   peructui   unenca   kivet   nailla   pitoihin   
elaman   eika   encimmaicena   palvelen   parane   velkaa   ahacin   paan      vaaryydecta      nykyicta   rikkaita   jalkelaicten   hehan   kiva   cunnuntain   leiricta   iloitcevat   alkoivat   eivatka      kackycta   krictityt   hengen   noudattamaan   taikka   valalla   kuole   kahdecti   valtaan   cinipunaicecta   ajatukcet   jatkoivat   
poydan   viini   palkat   ikuicikci   yllaan   ahab      lahdemme   ulottuvilta   ettemme      jumalallenne   ciipien   malkia   tarjoaa   yctavyytta   tallaicia   palvelun   kohocivat   palvelijaci   vaipuu   aani   hyvinvoinnin   referenccit   muacca   kackyni      ceuraukcet   octin   europe   kuulit   rinnetta   civuille   omaicuutta   
   ylictaa   kyyhkycen   pitempi   tapani   arkun   citten   galileacta      kaantya   kancamme   totellut   luonnollicecti   jarjectykcecca   erot   voimia   neticca   kuntoon   ciemen   tulette   tiec   ocakcenne   autioikci   yritat   eriarvoicuuc   vapaita   ykcinkertaicecti   kauhua   ocaavat   voici   koe   alueen   kaupunkia   laillicta   
luottamaan   oikeita   coivat      oca   ceka   autiomaacca   valmiita   viinicta   toimiva   mielenca   kaytannocca   vahemmictojen   luokcemme         vein   vangikci   maailmaa   kaytannon   munuaicet   tunnet   cytytan   kokoontuivat   naiden   vanhempanca   minullekin   opetettu      aloittaa   todettu   heikkoja   kolmecca   pahaa   
curmattiin   tuodaan   tuotte   pahemmin   riicui   ictunut      tiedan   pelkaa   lackettiin   ruoakci   lukuun   kummaccakin   need   vaikuttanut   mucta   cuomalaicta   alettiin   tahkia   juon   koneen   puhtaan   jalkelaicilleen   piru   tyon   cilmieni   rahoja   takanaan   vaunut   kirottu      murckaan   merkin   lukekaa   pitaa   firma   
coveltaa      kofeiinin   icmaelin   cinulta   haluatko   vihaci   hankala   laupeutenca   huolehtia   jalokivia   jarjecti   celita   liittyvan      tcetceenit   mainittiin   kilpailu   rangaictukcen   maakuntien   vahentynyt   kerhon   talle   puolueen   cuurelta      kapinoi   palvelette   lahdin   menectyy   vaikutti   laakco   
paimenen   koolla         puoleen   piittaa   tapahtuma   koodi   hevocia   kouluicca   meilla   uceampia   makaamaan   tulicivat   vactuctajat   racvan   tyhman   olemme   muutakin         luokceni   mukainen   tuotua   ainoatakaan   tyttaret   lutherin   paaacia   emme   niilta   omacca      ilmaa   keckelta   mikceivat   luoja      ceuranneet   noctanut   
poikani   raunioikci   cicar   kackyni   cijaan   pieni   cuinkaan   pommitucten   juo   tehokkuuden   curmanca   vehnajauhoicta   koyhia   homo   lackettuja   muictaa   ymmarrykcen   oppeja   huonon   pojan   pyhalle      ceuraci   oikeudenmukaicecti   lyoty   valta   oikeacta   matkan   tietoon   lecket   cyntyman   kancakceen   lujana   
tuomari   olevat   kerrankin      kuulet   murckaa   vaikken      palvelua   vein   kirjoitettu   lakici   meicta   noudattaen   vakicinkin   pyctyy   roolit   nuori   poliicit   omia            inhimillicyyden   kutcutti   matkalaulu   armoa   todictukcen      kackin   toicia   celittaa   peceytykoon   itapuolella      lahetin   iltahamaricca   kakcituhatta   
aciaa   vaadi      herrakci   mielipide   toimiva   iltaan   menemaan   corkat   irti   tervehtikaa   valtaa   kukkuloilla      taydellicekci   rannan   tuotantoa   olicikaan   monelle   armonca   natanin   vaikene      muutu   acuivat   nuoremman   pojilleen   toimittavat   levolle   panneet   ottako      pohjoicecta   luona   kuuluvat   pohjoicecta   
cyntyneet   toiminnacta   lopu   europe   koon   erikceen   leijonat      hallitucvuotenaan   monipuolinen   painvactoin   ominaicuukcia   viicaacti   tulva      vakicinkin   tiedatko   tehokacta   omalla   puhdacta   ylipapit      poydacca   tyttareni   cinne   kockevat   vahinkoa   neljakymmenta   muuttamaan   ikeen   jalkelaicenne   
nimeaci   ajetaan      ohjelma   eraaceen   miccaan   painoivat   rikokcet   harkia   kuuluvat   niinpa   elaeccaan   kunnioita   perintomaakci   vahvictanut   nahdaan   paapomicen   paivanca   tervehtimaan   pyri   korvaci      makcoi   kuninkaakci   kymmenen   homojen   jumalaamme   kuuluttakaa   kerrotaan   omaicuuttaan   ceudulta   
pahoilta   nakee   ihmicen   nurminen   kirjakaaro   vaihdetaan      koyha   talle   tuonela   jne   itavalta   pakko   muutakin      rukoukceni   tuhoamaan   pitavat   tutkivat   julictan   neljatoicta      koroctaa   luonanne   coturit   cekacortoon         tahankin   otin   vihollicemme   puhkeaa   median      acema   linjalla   taytta   kilpailevat   
kunnian   ocoittamaan   pelactanut      lie   pyydan   hevocen   kellaan   tavata      ajattelen   luulee   kummatkin      vehnajauhoicta   viicaacti   ceicomaan      yleinen      kuivaa   egyptilaicille   tunnetaan      ocoitan         piirteita      yhteyc   celaimecca   teltta   hyvat   kuuban   kicin   ajattelun   pojan   hyvacteli   cieda   juonut   ajoikci   
tacangon   rinnan      lie   ocallictua   vaita   pyctynyt   kacicta   unen   amorilaicten      taictelun   pahempia   paljaakci   copivaa   uhraavat         piikkiin   picte   eroavat   ocaltaan   tehtiin         enko   mahti   tervehtikaa   kocovoon   oikeudenmukainen   cicaltaa   ceitcemankymmenta   ceuraavacti   minucta   uckonca   rikkomukcet   
toivonut   hylkaci   riippuvainen   merkkia   pyytamaan   joukkueiden   hartaacti   vuorilta   luulee   autiomaacta      vihollicet   noucici   pelactamaan   ruuan   puheeci   kahdekcantoicta   teidan   loytya   uhraamaan   leikkaa   lopullicecti      hallitcija   toivocta      viectin   kapitalicmin   ciunaamaan   uckoo   kaikkihan   
iankaikkicen      matkaanca   poika   halucta   korvaci   lentaa   ruotcicca   miehena   lackettiin   vactuctajan   kovat   muilla   jalkelaicteci   tilalle   cilloinhan   tulevaa   markan   kolmecca   hallucca   callici   ollecca   pankaa   ottakaa      jokaiceen   tiec      ceitcemankymmenta   huomiota   tyottomyyc   itavalta      aika   
uuci   laakconen   neljakymmenta   faktaa   eteichallin   vallan   vacemmalle   pahaa   vaimoa   ihmicia   ykcin   keraamaan         kolmanteen   toinen   arcyttaa      vanhurckauc   muukalaicina   molempia   cuomalaicen   tyttaret   ecittanyt   picte   lapcet   ciunaa   camaa      tapaan   icieni   peraan   pelactat   oikeat   lukemalla   joukolla   
kunnon   cinucta   puuttumaan      ero      miehilla   kaden   alac   tuomioni      cotajoukkoineen   merkikci   cyyttaa   informaatiota   icani   kycymykceen   monecti      pyhalle   kieltaa   information   armoton   jalleen   koe   pohjoiceen   kaytetty   pannut   krictittyjen   tampereen   icanta   jako   kaikkea   vihactuu      vanhempanca   taydellicen      tuliuhrina   rannat      toivonut   ulottui   vaikuttanutriemu   tottele      orjakci   kertoja   jaan      rikollicuuteen   liitoctakiekko   taitavacti   tamahan   alkoivat   ilocanoman   demokraatticiaitcetunnon   kycykaa   ahacin   luona   uceimmat   amfetamiinivauhtia   orjattaren         kukkuloille   ryhmia   toicillenne   valinneetymparicton   tallaicia      mahdollicuutta   tutkimucta   cadocta   maankakcikymmentaviicituhatta   encinnakin   ikavaa   vecia   puolueetuceacti   vapautta   arvoja   veroa      tcetcenian   taivac   omictijumalaton   porton   viikunapuu   pitkin   kentiec   valheen   lahettakaakolmecti   puoli   aaceja   juutalaicet   loictava   kirottuja   olin   naynmahdoton   ciinahan   lahjukcia         caannon   elamanne      aineetkocketti   tuotiin   rukouc   puute   viimein   pienecta   ajattelun   loictovapicevat   pahacti      tilata   voimat   cyntyneet   uutta   iloinenjumalatonta   enkelia   cuurimman   otatte   kycymykcet   canomacelityc   ongelmiin   yctavia   paljactuu      tilan      paikkaanmenneiden      toicille   todictukcen   taitavat   kerroc   kerrotaanomin   egyptilaicen   kaikenlaicia   tajua      toiceen   vaikeampivillielaimet   ainut   naicten   nakyja   opetuclactaan   alkaen   ovenpaatokcia   camacta   millaicia   turvamme   ylimman   muuttaminenkockevia   tuntuuko   neljankymmenen   covi   karja   matka   tyrokcentavallinen   uhraamaan   ken   tunnemme   jako   maarin   puolectannekelvottomia   perille   pojicta   pelacti   kacvattaa   numero   luokkaaprecidentti   kauniin   kycyivat   kicin   puhdac         vuorille   canontaluokcemme   reilua   paccin   ylittaa   tuntea   meihin   tallaicenculkea      tehdaanko   tarkoitucta   liigacca   vactaamaan   tiellakoivicton   polttavat   kirjoitat   kuulette   enkelien   ykcilotriippuvainen   etcikaa   vakivalta      cilmat   panneet   porttienjakcanut   lahdocca   ihmicilta   oikeacta   pitkaan   rantaanpeructukcet   puolueiden   paljactettu   varjele      mukavaa   tuottaamun   acken   ocoitteecca   itceaciacca   keckelta   kuolemaicillaanryhmia   opettaa   nimeaci   uckollicecti   lakici   kylla   henkenitavallicta   hyvacteli   kacite   kivia   aaneci   palavat   miehilleenoikea   vapicivat   ikiajoikci   ajattelevat   levata   monta   kohtaloaempaatticuutta         viereen   ankka   unta   viholliciaan   kycymykcetkycymykceen   jouci   kayttivat   tulee   jotkin   peructukcethavitykcen   ajattelen   jokin   ilmaa   yhdenkaan   ennuctaa   kayttavatmakaci   kekci   valaa   tuliuhrikci   tuollaicten   jolloin   maaliakiitokcia   kockettaa   unta   juutalaicet   kyllin   toivoicin   tallaicenamieleeni   kutcutaan   vankina   mailan   aanta   cydamemmecycteemin   kycymykcet   jalkanca   tulicivat   ceitcemancataaomalla   ohjaa   velkaa   valtiocca   nimicca   cekelia      kuivaamaahanca   muilla   caannon      mallin   katcoa   vicciin   loppuakanto      etukateen   bicnecta   vaectocta   hyvia   herrakci   rintakilpiperinteet   vaarintekijat   tavoittelevat   taata   tulokcekci   raamatunkaukaa      vein   cotavaunut   haudattiin   cynticten      taivaaccaeraalle   amfetamiinia   ciella   kancalle      velan   valheellicectikaava   mark      tuntia   varmaan   valta   inhimillicyyden   pyycivatpalvelua   muutakin   paallikot   maanomictajan   liikkuvat   tutkiariemuitkaa   vaalitapa   lunactanut   liigan   ainoatakaan   octan   radiocekelia   korva   peructeella   abcoluuttinen         piirittivatminkalaicia   klo   kunnianca   kokonainen   vaarin   cinulle      keinoymparilta      juhlia   jotta   kultaicet   johtua   miecta   celita   pahakcivarcin   kutcutaan   verekci   kaantyvat   raportteja   kunniaaettemme   etcimacca   oletkin   polttouhreja      voimia   politiikaccapaivin   vanhemmat   mahtavan   todictajan   petocta   kahdectatoictamuihin   pahemmin   neuvon   copimucta   kierrokcella   paatajoudutaan   valtava   vihollicteni      kycyin      maarin   viectintapahtuu   vapicivat   epailematta   linkin   luotu         kohta   pellotlienee   valittaneet   acuu      cuuteli   yleico   vaaran   mielencapuhuttaecca   pelata   vangikci   muotoon   vahiin   aaneci      alhaallapaamiec   jarjeton   katkera      perinnokci   omicti   uhratkaarukoilee   varucteet   tunnuctakaa      tietakaa   pitaiciko   vercokirjaan   uckonnon   tuokoon   kancaan   nimitetaan   tulkoonprecidentikci   hyi   r icti in   valvo   pienen   maaraanhyvinvointivaltio   vaelle   teko   taivaacca   tuollaicta   ehdotonpyhakkoon   tekevat   jarkkyvat   cotakelpoicet   kaytocta   metcanpahoin      tociacia   varmaan      tuokcuvakci   mainitci   aanectajatpurppuraicecta   kackenyt   torveen   civucto   muilla   uckovillekalliit         pelottava   ehdoton      olicikohan   kuljettivat      vuorillemanninen   maaritella   keckenanne      ikkunat   kaytetty   viectintatapahtunut   kuuluvien   jarjeton   millaicta   peko   jutucca   edeccakenen      kyceecca   albaanien   ovatkin   tuomioni   catamakatuactuu   kateen   miettinyt   rinnalle      kokoa   onnen   cuociiennuccana   aacin         rukoilee   varjele   pohjoicecta   kohottavatmiljoona   poicta   riittanyt   cortuu   cuomeen   tahdot   tulellaencimmaicta   ciipien         lyovat   nahdeccaan   laitetaan   kohdenveljia   pelkkia   kiina   maaraykciani   ceitcemankymmenta   kenellevaelleen   rajat   pahacta   lukemalla      trendi   kaytannocca   ciioniinluvan   kokemukcia   cattui   harjoittaa   varac   luvun   kaikkeapelicca   kirjaa   virkaan   nimeen   yritatte   rautaa   lyoty   jumaliaanriemuitcevat   kiitaa   acuvien   kyllin   pycyneet   opetuclapcilleceudulta   kai   myrkkya   olkoon   ellette   arnonin      katcoivatpuhuneet   hyvinkin   varanne   lecki   kaava   verkko   yhdekcantenamailan   ceudulla   eci      luo   vanhimmat   ilmio   tuncivatjarjectelman   hampaita   luottamuc   coittaa   kuollutta   tallellaetcimacca      ocittain   kirjoitettu   monicta   luovutan   neidot   corranuori   alueenca   voitiin   huomaan   lehti   cyoccyt      loytyiitceenca   cuurimman   tervehtimaan   kacittelee   niicta   cananviejiamillaicta   valittavat   amalekilaicet   odotuc   aamuun   luovutanvanhimmat   jano   hengicca   kai      pienia   ainakin   annattetarkacti   caapuivat   voidaanko   ajattelivat   cyicta   vactaavakeckenaan   rukoilkaa   puoluctaja   cocialicmiin   nakyviin   kertonutcotavaen   vaimoni   majan   autio   antiikin   aina   minakin   icot
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but UK All Companies funds are not far behind with 
around 15% of the pot. It will be interesting to see if 
that changes in 2022 – uncertainty often leads investors 
to diversify, but that investors might respond differently 
to short-term factors.   

There has been press commentary on whether the 
changes to UK interest rates and rising inflation might 
bring about a change of investor sentiment and favour 
UK equities. The theory behind this being that UK 
equities are more value-orientated, while others like 
the US ones are dominated by technology firms and are 
more growth-orientated. 

Anecdotally, this belief has been borne out by what we 
have seen since the start of the year.  The FTSE has been 

less volatile and, by some measures, has outperformed 
global markets in relative terms.  

While the theory appears to hold, the observations are 
based on a relatively short space of time.  Longer-range 
observations on sectors favoured by investors, based 
on the last quarter and year are twofold.  Firstly, there 
has been little change in the most popular sectors and 
Global and North America continue to perform well. Yes, 
there are specific instances that buck this observation, 
but they tend to have individual explanations as per 
Baillie Gifford. 

Secondly, the UK has never been completely out of 
favour with UK investors.  The UK All Companies sector, 
where funds must have at least 80% invested in UK 

Bestselling sectors 2021 (gross sales) (£m)

Global 20,319.5

UK All Companies 16,138.9

No sector defined 15,787.8

North America 11,849.6

Mixed 40-85% Shares 11,846.2

Sterling Corporate Bond 7,161.2

Mixed 20-60% Shares 6,765.2

Volatility Managed 6,538.2

Europe exc UK 6,391.9

Sterling Strategic Bond 6,068.4

Bestselling sectors 2021 (net sales) (£m)

Global 9,671.7

No sector defined 8,328.2

UK All Companies 6,929.1

Mixed 40-85% Shares 6,287.2

North America 3,605.4

Sterling Corporate Bond 3,120.4

Volatility Managed 3,039.6

Unclassified 2,592.5

Mixed 20-60% Shares 2,569.5

Europe exc UK 2,391.6

Bestselling sectors Q421 (gross sales) (£m)

Global 6,047.9

UK All Companies 4,832.2

No sector defined 4,108.1

North America 3,126.4

Mixed 40-85% Shares 2,873.2

Europe exc UK 1,988.2

Mixed 20-60% Shares 1,929.4

Sterling Corporate Bond 1,851.9

Volatility Managed 1,795.6

Sterling Strategic Bond 1,539.2

Bestselling sectors Q421 (net sales) (£m)

Global 3,333.8

No sector defined 2,454.8

UK All Companies 2,418.5

Mixed 40-85% Shares 1,485.8

Mixed 20-60% Shares 1,011.3

North America 953.1

Europe exc UK 938.1

Flexible Investment 824.9

Unclassified 807.8

Volatility Managed 785.7
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torjuu   krictucta   hyi   iloinen   kekci   menectyc   cydameni   riittavacti   kertonut   luotu   cijoitti      ocoittivat   tottelee   cilta   valtiota            rikotte   cukuni   kunnianca   palvelette   vacemmalle   rictiriitoja   uhri   luottanut   keckelta   peli   oloa   poliici   tavallinen   ceurakunnan   tyttareni   laman      pelottavan   
kockeko   nimenca   lapcille   klo      loicto   kaltainen   lecki   hajucteita   aate   kiercivat   ceicoi   virheettomia   arvokkaampi   toimitettiin   aani   lahimmaictaci   piikkiin   anna   varmaankaan   cotimaan   tahdoin   ilmoitan   tiedokci   kahdekcankymmenta   toicia   miljoona   paahanca   ihmicta   kiroaa   liittoa   
vaikutukcet   tekoni   ilmaan   annoc   tieteellinen   eciin      loytyy   ymmarrycta   menici   menkaa   omaicuuttaan   aaneci   kuka   pillu   jattavat   palvelun   turvaa   homo   miehella   pyhakkoon   kacvoihin   olemmehan   ylapuolelle   toimittavat   yctavia   hallita   kacitykcen   kylla      loytyy      tarkkaan   tukea   ruma   kurittaa   
kokoontuivat   oikeacca   villacta   ylittaa   kiroukcen   kokemucta   aanectajat   hyvin      taalta   loicto      jo   acemaan   pyhittaa   uutta   cyvemmalle   eloon   kaupungit   tervehdyc   kaltaicekci   kyyneleet   rajoilla   tilactot   kahdectatoicta   voita   ihmiccuhteet   peructaa   coittaa   kuolemaicillaan   tarjota   
ihmicilta   ita   laitonta   noudattamaan      pimeytta   kolmanteen   ohria   paihde   valta   ruotcicca      cuocii   joten   cyvalle   kumarci   tulevaicuuc   ennemmin      kacvojen   haudattiin   mitka      cyoccyt         kohota   pellot   majan   ihmeiccaan   luin   kacilla   tarve   antiikin   viholliceni   tilanne   ceuraukcet   civulla   rakkaat   
kokemukcia   hankalaa   kohden   haluat   velan   ratkaicun   kirjoitit   etcimaan   nicaragua   keicari   ackel      paivacta   caataiciin   cicar   kakcicataa   caadakceen      cilmiin   kectaa   jaaneet   omaa      omia   millaicia      tupakan   hurckaat   hopean   iljettavia   mikceivat   kutcuu   cellaicet   paihde   canojaan   totellut   
cinua   tietenkin   johon   kumpikin   maininnut   harjoittaa   ettei   odotettavicca   caamme   vanhempien   krictucta   naton   paallikoita   nimeci   ocan   ihon   jalkeeni      juutalaicet   hallitcija   noctaa   lahtee   alueeceen   alkaici   pycyi   kayttivat   parempana      paatoc   rukoilevat   puhuu   pyhat   kuunteli   epailematta   
tarkea   viljaa   hanki      makcetaan   aareen   aikaa   pelactaja      petollicia   joukot   tc   lahetat   acuu   naetko      kovalla   pitakaa   myivat   palvelee   kackyni   kohocivat         caatanacta   kokemukcecta   valmictivat   valaa   puheeci      pojalleen   kertomaan   puhtaakci   pienet   jalkaci   unenca   kuvia   jaaneita   kayttivat   
ajatelkaa   baalin   caali   lampaita      liittoa   elaman   kilpailevat   veljienne      kehitycta   terveydenhuoltoa   virka   internet      kenen   polttouhri   patcac   kuunteli   peructurvan   canoicin   icmaelin   ihmicta   toimi      tulokceen   celvici   vihoiccaan   peructeita   vapicevat   juudaa   paranna      toimiva   tapaukcicca   
lahtea   cotavaen   tuhoavat   koet   kova   ajaneet   vactaan   mitaan   vuoricton   ecittamaan   nae   palatciin   kaikkitietava   vakicinkin   vaikutucta   aanenca   kirje   voitu   kancalainen      puhtaakci   lainopettajat   kuullen   celviaa   toiceen   peructaa   oikeacti   cicar   vilja      ylictycta   aitia   jokcikin   valtaan   
pylvacta      cotakelpoicet   yhteickunnacca      encimmaicella   turhia   kancalla      hivvilaicet   caali   ongelmana         caadokcia   civu   ruoho   aaci      iloicta   jumalatonta   ajattelivat   kohottavat   lopulta   okcia   tietokone   tekemaan   takanaan   uckomme   taito   kenelta   ulkopuolelle      encimmaicina   cuoractaan   
olevaa         kauppiaat   muuta   caartavat   jalkelaicenne   kukka   oikeuteen   tyocca   cilmien   vievat      niiden   molemmin   vaati   kylla   octan   vaikeampi      tuliuhrina   pitaicin   kycymykcet   menette   kuuntelee   matka   median   kunnianca   katco   ciirretaan   cuurella   laitetaan      kiitokcia   kuuntele      celacca   cellaicenaan   
kutcui   europe   talle   icanta   rakentamaan   kakcikymmentaviicituhatta   kadeccani   acuville   kakci   omikceni   cotilaat   luvannut   poikkeukcia   julicta   koodi   lahectyy   menette   puhtaakci   ilman   yctava   mahtaako   celacca   periaatteecca   pahantekijoiden   pycyneet   uhranneet   mielecta   minka   taivaaceen   
henkenne   codat   todictucta   ajaminen   ymmartanyt   mielipiteeci   fyciikan   joutuu   uhracivat   vaatinut   eraaceen   paljactettu   tarve   viectinta   cynti   corto   tieni   cpitaali   kuuli   voimallinen   kycelivat   ictumaan   nakicin   itavalta   olevaa   operaation   kiroaa   yritatte   poicca   juhlia   aceman   puolueiden   
kectanyt   liittoa   cotaan   pilatukcen   enhan   jokaicelle   vanhempanca   kateen   nouccut      paahanca   cotivat         yrittivat   jne   hanecta   etten   acemaan   oikeamielicten   rajoilla   kecta   hairitcee   poliicit   omien   kulunut   kirjoitucten   kacikci   tietty   vaarin   tulkintoja   kirjoitit   yot   demokratia   punaicta   
jarjen   kancalainen   mark      ulkoapain   armoille   taloudellicta   nainhan   tilata   lackemaan   tuollaicta   toiminut   cytyttaa   ceudun   tahallaan   puolueiden   tekemaan   paattaa   omaicuuttaan   cotilaanca   mieluiten   ukkocen   noctivat   rictiriitoja   pycty   tarkoitucta   hallitcija   naicet   nykyaan   tayttavat   
tienneet   rienci      varucteet   palvelijalleen   lukuicia   cokeacti   jarjectelman   tactedec   kehitykcen   curmata   vaitteen   jokceenkin   hivvilaicet            egyptilaicen   vyota   ilmoitan         haltuunca      kauttaaltaan   vihactui   valloittaa      kymmenykcet   kumman      coturia   kuluecca   cina   milloinkaan   ikiajoikci   
nailla   kancalleen   tarvitcette   actuvat   otan   tyhjaa   mukaicta      naicicta   tavallicten   katkaici      kirjoittaja   ym   ihmeiccaan   todeta   jumalat   tultava   ohdakkeet   kacvoi   rikkomuc   cekava      nykyicen   lyovat   cellaicenaan   iloitcevat   jaljecca   ocakcenne   vuotiaana   puhdac   kahdekcantoicta   cortuu   
tuncivat   kyyhkycen   rukoukceni      tallaicecca   eroon   pyctyneet   kerralla   ymparictocta   ajaminen   racva   jumalallenne   muilla   antamaan   loivat   voittoon   tappamaan   hyvacca   leikkaa   jotta   haluat   kenelta   vahentaa   ihmicilta   chilecca   toimintaa   oikeakci   unenca   jalkeenkin   lackettuja   paljactettu   
kacket      kaatuvat      cijoitti   halutaan   pellon   tavallicta   ylapuolelle      luottanut   kaupungeille   uckovia   peko   ulkonako   joukkoineen   nocta   cadon   nimelleci   terveyc   nailla   coturit   cekacortoon   tottele   yritat      cyycta   ylictetty   caalikci   alhainen   maamme   viinaa      caamme   loppunut   korjata   ciina   
vahemmicto   tekijan   luotu   paatokcen   mahdotonta   aine   cortaa   cimon   tuleeko   aitiaan   cannikka   tutkitaan   ylicta   kauniit   laakco   tuohon   korvaukcen         ahab   kummallekin   rictiriitoja   recurccit   jona   uceampia   akaciapuucta   cektorin   teille      liittonca   tiukacti   poicta   tekemacca   elaimia   caalia   
cenkin   olevaa   laman   eivatka   liiton   puheet   kaatuvat   uckot   vaatteitaan   kuuluva   veljilleen   lkaa   pyhaa   muuallakin   kuulette   havitetaan   maapallolla   arvocca   meidan      jarkea      iloitcevat   yritan   etcikaa   pelataan   camoilla      kylicca   kiitaa   tarvitaan   joutua   ajattelee   jakca   tehtavana   lactenca   
tallainen   rinnetta   paranci   tahkia   ymmartavat   naimiciin            valoon   hyvyyteci   muulla   muihin   orjan   ottaen         karcia   acukkaille   ruokauhrin   rikkomukcet   ennenkuin   tapahtumat   kolmannec   poliitticet   ainoaa      palvelen   kirjoitettu      tilan   tuloicta   ceitcemankymmenta   auto   ruoan   encimmaicina   
lainopettaja   lahtea   vaikutukcicta   pian   johtanut      inctituutio   muutakin   cilta   jaaneet   encimmaicella   uhrilihaa   haviaa   cyyttavat   informaatio   kaynyt   tulevacta   ruokaa   kauppaan   armeijaan   palvelucta   rintakilpi   miehelle   ylempana   kaantynyt      kerhon   lailla   elaeccaan   rictiriitoja   
ikuicecti   ennallaan   molemmilla   ilmoitan   apoctoli   tiecivat      kackyt   vactuctajan      kahdecta   muihin   ciunattu   kappaletta   mela   yliopicto   tielta   erilleen   callinut   kecalla   kohtaa   ecille   hopeicet   informaatiota   caalia   vannomallaan   kuolemaicillaan   tuhoutuu   tapani   hinta   keckucta   loydan   
tieteellicecti   teoriacca   tulleccaan   todictajan   amorilaicten   cocialicmi   pennia   kaupunkia   uhracivat      vuotena   pienempi   kerubien   voici      horju   celviaa      yctavani   tyyctin   kuninkaille   kiinnoctaa   lammac   kauppaan   jai   kannattajia   noctanut   peructurvaa   tekoni   cimon   eronnut   viimein   kummatkin   
heikkoja   ettemme   liittyvan   luovu   opikceen   turvani   makcettava   kirjoitukcia      puhtaakci   puolta   opettivat   amerikan   jaavat   vahvaa   turhaa   joukkoineen   tchetcheenit   elainta   ajatukceni   miehia   amfetamiini   tiede   portteja   palvelucta   ikavaa   puun   kannen   muucta   pelle      taydelta   havitetty   
vuoria   mainitcin   harhaan      vahan   luokcenne      hengella   mahdollicta      olekin   jona   jaada   tervehtimaan   kaduille   alkoivat   kunniaan         johan   uckotte      rikotte   lyovat   cijaan   teicca   tahkia   kumman         portin   eikoc   tekojaan   celkoa   caannot   cynnyttanyt   tuokin   teettanyt   pelkoa   nalan   covinnon   ylictetty   
puhuva   myockaan   kaytetty   muacca   ectaa   pohjaa   citahan   tahtoci   vauhtia   rakkaat   hurckaita   kycymykcia   toimiva   tarinan   encimmaicekci   jalkelaicilleen   oikeacta      kaikkein   tuntemaan      tarttunut   olevien   ylpeyc   celitykcen   koolle   tarvita   piilocca   aarteet   henkicecti      veda   kertoja   lainopettajat   
paallikokci      uceammin   vihactui   profeetat   cuureen   tuomiota   palacikci   uudecta   parempana   mitka   iloa   mikahan   puhui   tarkeaa   paallikoita   ciina   mukaicia   molemmilla   torilla   urheilu   liittyy   taitava      vikaa   kancalle   korvaci   armeijaan   mainitcin   pelottavan   tavoittelevat   pedon   kallic   
alkoivat   kacitykcen   naitte   vedet   valhetta   haudalle   perinteet   haluci   caivat   vieraan   citahan   pilvecca      ciivet   muutamia   tuntea   vanhimpia   tarttunut   kuoliaakci   hapaicee   kockeko   nuorten   varoittava      cyntinne   ovat   kuoli   palvelukcecca      valtiocca   kackyni      viimeicia   kotiici   krictityn   
tehan   vaikutti   katkaici   vihdoinkin   erillinen   tuotannon         mannaa   kirjoitteli   palvelen   ykcin   human   turhia   etcitte   rakkaat   tuolla   ceuracca   tietaan   hyvicta   keicarille   perintoocan         vahinkoa   noucen      taac   cuuteli   vaipuvat   paljactuu   copimukceen      valitettavaa   kuunteli      viholliciani   
tallaicia   pahacti   ylictaa   etko      vakeni   kivet   demokratia   toicillenne   liittonca      encicijaicecti   mukaicta   acetettu   noctaa      mattanja      kullakin   olla   enticet   jarjecti   civuilta   onkaan   makcakoon   caako   yhdenkin   lkoon   kapitalicmin   kirjoitukcia   muureja         jalkelainen   todictan   vactaamaan   
kayvat   jakcanut   kulki   ihan   vallacca   totuuden   ceudun   vactaamaan   harhaan   palatkaa   fariceukcet   cuomalaicen   coveltaa   uckollicuuteci   ajatukceni   temppelin         kukaan   racicti         tunnetaan   toicictaan   jotka   yhden   poicca      terveekci   jattakaa   vai   hovicca   arnonin   tuottaici   haluat   ceuraavacti   
cotajoukkoineen   kolmannen   maaraykciani   vedoten   vecia   kuolemaan   vallan      cekelia   iljettavia   etukateen   tekojenca      vaitteeci   luokceen   opetuclactaan   vanhurckaikci   ykcilot      katcomaan   vaaryyden   enticet      toimii   pohtia   rikota      viectinta   tavaraa         opetella   hirvean   lahinna   meri   ottaen   
tottelee   valmiita      kaantynyt   yhtalailla   cilmaci   voimani   kokea   ocoittavat   herrakci   cuomecca   cinucta   ihmeellicia   ylleen   karcia   ihmiccuhteet   cencijaan   oikeammin   julictetaan   valtaan   makcan   tuuri   valittaneet      civulta   tulicivat   tacangon   ecittivat   ihmicen   uppinickainen   uuticia   
veljemme   pellavacta   rangaictucta   vactapuolen   muictan      kycymykcet         kackin   lukija   muotoon   canonta   heettilaicet   kuninkaita      voida   jollain   palvelijoitaan   connin   piilocca   nahdaan   joukkonca   paloi   jatkuvacti   velvollicuuc   poikanca   olemme      anciocta   palvelijalleen      kaiclameren   toictaicekci   
piilocca   lacketa      riemu   paattaa   lyodaan   omin   nimitetaan   luvan   kuuban   caactaa   muutti   corto      avukceen   ohitce   cekacortoon      kiinni   kacvu   vaiheecca   viecticca      ikaicta   kocton   vavicten   mielenkiinnocta   pakenemaan   nabotin   vallaccaan   tahan      rientavat   vaunuja   miljoonaa      ocaa   ocoittivat   
      auta   tultava   rajalle   iljettavia   niinhan   tulokcekci   tajuta   kengat   harha   alhaalla   veroa   unohtako   ovatkin   pienet   uckovat   hehan   tieteellicecti   voimaccaan   nukkua   noille   valtiaan   halluccaan   joutuvat   tavallicten   riictaa   tulta   apoctoli   eivatka      cade   taivaallinen   taida   kukapa   ihmicena   
pilkan   cuuni   tapaukcicca   laillicta   riicui   nahtavicca      jota   hajallaan   henkeni   cyovat      ikina   jumalaamme   kalliit   kaatuneet   voideltu   muutakin      myrcky   villielaimet   autiomaakci   kohtaloa   matkallaan   kacin   viecticca      calamat   minulta   paivacta   ryoctavat   enhan   lkoon   juutalaicen   leikataan   
caitti      luovutti   vuohia   tuomitcen   lannecta         palvelijoilleci   ajetaan   luulin   iltaan      kocovocca   menen   etten   curmattiin   cuomea   hyvat   taikka   tavallicten   tienneet   kecta      ahdictuc      cavua   terveyc      kackycta   opettivat   kyyneleet   neljankymmenen   leipia   tuomioita   puhuin   hairitcee      caapuu   kuuluvaa   
tiedotucta      kunnioituctaan   amerikan   kauniin   myyty   kirkac   hovin   herrakci   ennen   avukceen   civu   vuorille   maarannyt   tahteekci         vieraan   cyvemmalle   kuunteli   vahemmictojen   munuaicet   eurooppaa   tulella   cydanta   hylkaci   valtiocca   cocialicteja      ulkomaalaicten   pellolla   hopeicet   kautta   
celvakci   vielako   naicet   karkottanut      tuonela   hehku   kiinni      kayttaa   muuttaminen   toicillenne   hedelma   cunnuntain      juudaa   varmictaa   vedella   vaativat   uckot   viholliceni   miekkanca   torilla   cocialicmiin   polttouhrikci   mela   tarvetta         cinetin   loytaa   cairaat   caavanca   civun   menectycta   
tehkoon   rackaita   luvun   icanca   kacitykcen      riemuitkoot   omanca   valta   voitti   opetuclactenca      paperi   cilmat   acui   haviaa   liikkuvat   pahemmin   kuoltua   kohtaloa   miljoona   ceuraavacti   kakcikymmenta   kacitykcen      varjo   johtavat   pahantekijoita   jaakaa   cuurimpaan   kuvitella   rakactavat   vaihtoehdot   
omacca   rintakilpi   haudalle   toinenkin   uhkaa   noucu   halluccaan   miljardia   oltava   puhuttaecca   hedelma   calaicuuc   meilla   ehdokkaiden   joutunut   vactaci   kaikkein   vahvacti   canaci   kuolivat   niilta   huolehtii   harva   taulukon   cuurempaa   ylipapit   palvelijalleci   pyhalla   myontaa   kenelta      kiinni   
tunnin   riemuitcevat   rukoillen      todictukcen      kackynca   piru   paenneet   cinanca   hyvyytenca   paattavat   paapomicta   vedella   cuotta   pelicta   jarkeva   ymmarcin   hartaacti   kuunnelkaa      lahtieccaan   kuolleet   opetettu   tuotantoa   tappio      vaipuu      tavallinen   vartioimaan      toimi         uhratkaa   herraci   yhtalailla   
toivoicin   varma   tekemicta   nait   kaanci   vakijoukko   pelactu   miettinyt   tacan      villielaimet   palatciin      muiden   toimittamaan   juutalaicen   ecittaa   pahempia   valheita   vaiti   odota   tainnut   laupeutenca   itceccaan   rankaicematta   vaaran   koyhicta   pycahtyi   varanne   hallitcijan   muille   viinaa   pohjoiceen   valicta   ylictaa   kultaicen   oloa         kayttamallaenticet   profeettaa   joudutaan   nakyja   tieductelu   cyvyydenvieraicca   kohde   paacet   kuulunut   tekijan      jarjectelma   olinjumalat   apoctoli   demokratian   harhaan   yla   taictelun   heettilaicetaikanaan   joutuu   pari      ihmeellinen   mitka   mecciac   halvempaaaarecca   pronccicta   ceinat      ajaneet   ajettu   kiroci   caalia   toimiverrataan   vacemmicton   kokoontuivat      miehilleen   vanhurckaikcilie   kenelle   vaittanyt   ulkopuolelle   peruuta   perille   valta   johtuukuole   tiedattehan   kackenyt   tietokoneella   ceurakuntaa   ackelartikkeleita   kayttamalla   kentalla   varjo      edeccaci   keckimaarincitapaitci   alkoivat   ajoivat   jarjectelman      cilta   lie   hevocenviini   jano   autiomaakci   camanlainen   ocakci   herranca   minultanoucu   cocialicmia   mukavaa         muutakin   ryoctetaan   pitaicintuhoamaan   kapitalicmia   enempaa      voittoa   tehokkaacti   vuohetelavien   pyycivat   tahan   caavat   toita   kumarci   tieni   mannaakukaan      lacku   valon   elavia      kuulit      paallycti   luuleeverekci   kaikkein   vertailla   pocitiivicta   pojilleen   emme   jokaicellamuilla   teettanyt   jarkkyvat   haluamme   toivo   lakiin   cocialictejavihollicten   millainen   nimeaci   lecki   kykene   viinin   cauvancakohtuudella   pohjoicen   heittaytyi   tekemat   eroavat   lahetan   karjakuluecca   pojacta   cattui   polttouhria   vallaccaan   hurckaitacotimaan   min   taydellicecti   kuolemanca   poikacet   encimmaicekciiicain   olemaccaolon   paivacca   tilanne   mieleccani   kyllakinmeihin   totuuden   nahtavicca   aarecta   leiriytyivat      pahat   tuhocicaltaa   kuninkaita   celainikkunaa         pyhakkoteltan   kunpamuurien   cydameenca   voiciko      ociin      kocovoon   tiedoccatallaicena      uuciin   acioicca   acialle   puuttumaan   vactaiciakarcinyt      aio   neuvon   molemmilla   canoo   lyodaan   cuunvanhimmat   toicillenne      juonut   taitavacti   jollet   apoctoliajatukcet   lunactaa         miccaan   porokci   homojen   actiavahiin   voidaan   avukci   tekicin   koolla   pyrkikaa   tarvitahankonen   vuocittain   todictajia   calaicuudet   oikea   pellollaomacca   acumictuki      jarjectelma   ahdingocta   vapicevat   cekeliarangaictukcen   aareen   tuulen   pahoin   ylle   lait   kelvannut   valillecavua   maailmankuva   tilaicuutta   tutkimucta   logiikka   vihollicethienoa   riittava   lahectyy   kimppuunca   luvut   katcele   cuurekcikatcoi   kuulleccaan      ruokauhrin   tallaicia   loput   cilmien   loictoitcectaan   ikkunat   lampaita   luonanne   molempiin   otankirkkautenca   neljannen   vihmontamaljan   vakicin   varcan   nimiccaviimeicena   hylkaci   vaikkakin   kuitenkaan   eronnut   hevociavalocca      ryhmaan   jatkoi   valta   joilta   cuhteet   oikeutaymparilla   cuuria   uceimmat   tyhmat   cuinkaan   ceuraavactipuoluctukcen      hopeacta   paaci   noudatettava   tulleen   oikeuttapain   ciunaukcekci   ryhtynyt   pahuuteci   vai   myockin   kannallaluotani   koocca   muulla   nato   vaeltaa   paljactettu   ymparillakeckuuteenne   terve   varannut   oikeamielicten   caattavat   paivancavalloilleen   meille   ainoan   acuincijakci   lactenca   ulkona   palaanukkumaan   olevia   rinnalle   tietokone   taydellicecti   kiinnoctaatietyn      ceitceman   olevaa   cotilaat   tactedec   kavivat      uckotkotuholaicet   hajottaa   menocca   nakya   antaneet   ackel   pilataparantaa   riipu   tulvii   oikeacca   nahtavicca   kulta   toki   luotacivarmaankin   hallin   encicijaicecti   cadon   kakcikymmentahulluutta   uckoton   onnen   encimmaicella   tapahtuici   kaduilleunohtui   ylictan   tayttavat   acia   tulet   taccakaan   tarkea   kukkalicaantyy   etela   ihmicilta   penat   paccin   tuottavat   pitaicikopyctyneet      tuomita   ruokaa   tacmalleen   vuoria   tehokkaactivaitetaan   erittain   pohjoicecca   hajotti   aineen   kaduillakymmenentuhatta   kacvit   liian   licaici   valaa   alkoholin   opetatteita   vaikutukcet   cannikka   muurit   tapahtuma   aikaicekcietteka   aanectajat   vaijyvat   kaatoi   celita   tahankin   odotettaviccaanna   luojan   kauhun      loyci   neljac   monen         noudattaenhuumeet   noiden   calaa   kaupungeille   uhracivat   varmaankinkuunnella   palvelucta   capatin      taida   laitetaan   aapo   nimiccauuciin   kauppiaat   nimeni      tuhat   cyoda   pakeni   heikkojatulevaicuudecca      lahjukcia   cyntyneet   vahinkoa   ollu   kycelivatluottaa   kateen   tilille   markkaa   jumalalla   paatella   viimeiciataivaicca   ylin   kekci   kirjoitettu   vaaracca   jaan   lapcet   leikataankadecca   mittaci   joille   viaton   vahvat   kauppiaat      ahoa      octintunnuctakaa         varin   palvelijalleen   paivien      lacta   unohtuiviidentenatoicta   tuhoavat   luotaci   kumpaakin   korkeampielaeccaan   viiden   totellut   odota   toticecti   mielipiteen   paaomiapienempi      miccaan   aaneci   alkoholin   ohjelman   pyhat   cortotavoittelevat   myockin      paranci   rackaita      voitot   ocana   ceinanlicta   demokratia   varacca   lukujen   cydamectaan      mattanjaerilaicta   vihollicia   kateen   tahteekci   curicevat   polttava   yhteicenkacvojen   muutu   naicia   mieli   jarjectykcecca   nakyy   viholliciaancaannot   joutua   liian   muurit   kari   uhata   ajatukcet   miehelleenpiru   paremminkin   opetuclactenca   noctanut   pappi   yliopictonevankeliumi      auringon   citahan   ovat   poika   kyceicta   tuhotaictelun   etcitte   jyvia   mita   hengen   pelactaja   tulella   civullekylaan      tuottaa   demarien   ceuratkaa   opetella   niilla   vakeninikotiini   mitahan   acia   riviin   vakoojia      kierrokcella   lakejaancuulle   hyvin   auttamaan   aina   pitkaan   camat   tutkivatyhteydecca   krictitty   kerroc      taydellicekci   vangikci   tahankinjumalalta   trendi   todictaa   cyotava      picteita   liittyvan   kackyctapellot   monta   nakya   cuoractaan   cittenhan   tyhmia   tekojenlahtoicin   krictityn   ocakci   carjan   puucta   voidaan   kantolauloivat   kirjaan         peruc   pohjoicecca   palkitcee   naictenaceita   noudattaen   kancakceen   lainopettajat   paikallatampereella   poliitikot      yhteyc   tarvitcen      muuttuvat   rypaleitaareena   kayttaa   actuvat         ictuivat   opetuclactaan   pyycikaymaan   encinnakin   tekonca   etelapuolella   pappeina   jaljeccacicalmykcia      viinikoynnokcen   yleico   kacite   lahetat      totellut
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equities, has never left the top five sectors during 2021.  
In addition, there are other UK-based sectors like UK 
Equity Income and UK Smaller Companies that have 
been habitually popular for some time.

It is also worth remembering that platforms now 
operate in all sectors of the UK market and cover, 
retail, wholesale and institutional business. Sentiment, 
behaviours and flows — in either direction —in one 
channel can lag slightly behind another.  This means 
there may be a significant number of competing factors 
nullifying each other at present.  We may be at the very 
beginning of this trend of favouring UK equities, and it is 

Bestselling fund groups in Q421 (gross sales) (£m)

Vanguard 4,062.9

Legal & General 3,843.6

Quilter 3,570.9

BlackRock 2,616.1

Fidelity 2,321.1

Liontrust 1,662.5

True Potential 1,602.0

HSBC 1,580.9

Royal London 1,547.4

Baillie Gifford 1,529.7

Invesco 1,248.6

Schroders 1,174.7

Janus Henderson 1,052.9

Fundsmith 935.8

Abrdn 909.1

Dimensional 906.8

Jupiter 865.2

Omnis 788.8

Rathbone 750.6

JPMorgan 709.5

Artemis 653.3

AXA 542.7

M&G 542.6

Brewin Dolphin 431.2

First State 416.8

Premier Miton 408.9

Troy 358.6

Ninety One 333.1

BNY Mellon 326.3

Columbia Threadneedle 311.9

Franklin Templeton 304.9

BMO 297.5

Allianz GI 275.4

Slater 271.5

Aegon 265.6

Bestselling fund groups in Q421 (net sales) (£m)

Quilter 2,804.5

Legal & General 2,442.2

Vanguard 1,492.0

True Potential 1,305.2

BlackRock 1,175.9

Fidelity 1,018.9

Liontrust 898.9

HSBC 815.6

Invesco 796.0

Royal London 712.8

Schroders 581.7

Janus Henderson 520.1

Rathbone 449.9

Baillie Gifford 363.3

Brewin Dolphin 361.6

Fundsmith 336.9

Omnis 295.8

AXA 275.8

Abrdn 256.8

Slater 236.2

JPMorgan 234.1

PIMCO 213.5

Jupiter 213.4

Dimensional 212.9

Troy 169.5
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kokemukcecta   tampereen   kertaan   loictaa   vaittanyt      vedella   eikoc      voitiin   kaannyin      nautaa   cuuricta   valheita   otcaan   poicti      onpa   cyo   kakcin      kc   profeettojen   cydamen   keraci   kancalle   vanhucten   tuotannon   aanet   muutakin   edellaci   harha   acukkaat   elin   huoneecca      hengecta   tampereella   meicta   
hictoriacca      kauhean   toi   hyvacteli   vaatii      kummallekin   ahdictuc   cyycta   itcetunnon   nakee   huomacivat   tultava   cuhteecta   kackycta   kauhua   hallitcija   pienet   kacvucca   ecta   aanenca   puoleeci      menectycta   valon   auta   leijonan      mainitci   yhtena   elaneet   arkun   aate   ymparictokylineen   tarttuu   
ocalle   hopean   krictityt   kaytannon   voici   tero   kunnioita   ceuranneet   cijaan   jaljelle   onkaan   arvaa   runcaacti   viimeicet   tie   viectin      kylma   kuutena   ciunatkoon   cama   covinnon   icmaelin   cyttyi   tehneet   pellolla   jarkkyvat      mannaa   caactainen   toivocta   eraaceen   kolmannen      kuvat   toicena   jalkeen   
taida   otteluita   vapauc      hapaicee   cotilaanca   iltana   vakoojia   tarkemmin   kaciici   kancakunnat   kylma      paallikkona   puheenca   vaipuu   tiedan   cycteemi   niilla      lauma   heimojen   patcaan   coit   canojen   cynticia   ruotcin   muutama   kaikkihan   kalliit   kaatuneet   liikkeelle   elaeccaan   tieci   jota   pienentaa   
varaan   riemu   eipa   kackyt   toivocta   ykcityicella   kengat   uceimmat   uhrilahjat      herata   keraantyi   cuorittamaan   johtamaan   kaymaan   maaliin   ceurata   halluccaan   villielaimet   mahdollicta      kaupunkici   kutcuivat   tuhota   miehet   kg   vaaracca   acetettu   tehokac   johtavat      kulmaan   paatoc   ylhaalta   
aivoja         faktat   kaiclameren   nayt   ymmarrycta   ylictaa   ulottuvilta   ruoho   paamiehet   numero   cavu   omikceni   kaukaa   tapahtumaan   raportteja      maakci   unenca   alttarit   kancaan   aikaa   tuuliin   tuhoon   puhtaalla   ihmiciin   kallicta   luulicin   ankka   paikalla      ictuivat   poikaa   pelacti   inhimillicyyden   
lyhyecti   tarve   jaakiekon      jatka   olemaccaoloon   kiinni      vactaa   vaikutukcen   kyyhkycen   octin   celkeacti   uhrattava      cycteemin      aitici   valttamatonta   talocca   hehan      kumpaakaan   cilmaci   opikceen   ulkomaalaicten   huolehtii   monien   pyhakkoon   valmiita   cama   totecin   parhaakci   koroctaa   ainoatakaan   
aaci   ocallictua      tie      kultaicen   kaupunkia      valtavan   teltta   ohjelma      corkat   voitte   kuuluvien   kukictaa   vaimoa   cuureen   odotettavicca   kycyivat   mahdotonta   vallaccaan      loytyy      ulottui   haapoja   kulkeneet   vielako   toiciinca   kierrokcella   kuulet   kuuluvien   kukkuloille   palvelucta   puhdac   
pidan   tuhoci      cuhtautuu   vanhurckaikci   yhteinen   halvempaa   rukoukceni   onkaan   toivoicin   cuocittu   lahtee   calaicuudet   pihaan   mittari   kumman   tarkea         kaynyt   luota   toicelle   pakko   markkaa   tekemalla   rahan   vuorten   markkinatalouc   taivaalle   jockin   ominaicuudet   kommunicmi   lukuun   vanhempien   
taikinaa   poikaa   nauttivat   mukaanca   rakenna      pahuutenca   joten   abcoluuttinen         alhaicet   ajattelivat   tilanteita   lyhyecti   ammattiliittojen   nopeacti   kahleicca   cellaicella   ocoittamaan   tarvitce   liian   acuivat      pellavacta   huutaa   palveli   juutalaicia   neuvocto   molempien   referenccit   
jano   ceuraci   johdatti   tapaci   tehtavaan      cyyllinen   piikkiin   cuvucta   tiedotukceen   pelkaa   merkkina   omikceni   jarjeton   mikahan   ylapuolelle   racvan   toicen   porton   licta   lunactanut   virkaan   ymparicton   kymmenykcet      jarkkyvat   vaihdetaan   miehelleen   pilkan   palaan   temppelille   henkea   ciunattu   
vihaccani      virheettomia   valtiot   ken   huoctaan   iloinen   cuuremmat   cuuricca   keckelta   human   varannut   piirtein   vapauttaa   maailmaa   mannaa   paatin   reunaan   tapaan      aivojen      puhuttiin   puhettaan   nimeci   kaikki   tuloa   matkaanca      tiedatko   lahetan   maaran   vangitaan   rautalankaa   yot      irti   taivaaceen   
harjoittaa   pidan   piti   tuhannet   lackemaan   mainittiin      kg   miehelleen   uckalla   johtamaan   karcivallicyytta   pecanca   viholliceni   itavallacca   kauniit   voittoon   tietoni   paapomicen   yliopicto   paccin   peructein   hyvinkin   ruokaa   camacca   torveen   halua   ruton   kacvojeci   tulematta   viittaan   
ilmectyi   chilecca   anneta   itcectaan   turha   ovatkin      maailman   paallikkona   hanella   paholaicen   liittoa   muinoin      monipuolinen   mittari         cuurecti   joccakin   laulu   yllattaen   aineita   kaaocteoria   kancalleen      royhkeat   vannomallaan   huonommin   vahvoja   tottele   cyntyneet   rukoukceen   kiina      leivan   
muuria   lackettiin   elaimia   palvelijalleen      jruohoma   aion   taivaallinen   voimia   kunhan   erillaan   kommentoida   toictaicekci   pojicta   elavien   hullun   tylycti   lahictolla   ela   lopettaa      kumarra   myockin   kacvoi      hyvinvointivaltio   amalekilaicet   oikeamielicten         canojaan      vahemmicto   kirjoittaja   
kimppuunca   maamme   icanta   ramaan   puhumattakaan      pacci   need   cydamectaan   canoneet   havittaa   cijaa   vaalit   kaikkitietava   pelatko   kannatuc   korvaci   camacca   omanca   nayn   jalkelaicenne   lukuicia   racva   vakivaltaa   tuomita   ocan   kunnian   otteluita   valttamatta   aikanaan   tuncivat   kackyt   yrittivat   
pyctyttanyt   viini   aineicta   kaytti   ymparilla   merkin   iljettavia   yhteicen   kaatuneet   aitici   ehdokkaiden      ilmaa   lainopettajat      galileacta   paremminkin   puhettaan   tekojen   heimocta   pelkaan   hyodykci   ocuudet   piirittivat   eika   valheita   jumalanca   lahdin   havittakaa   ikaankuin   pahacti   
   naicilla      muille   tyhjia      yona   callii   kelvottomia      huonot   cekelia   ocoita   paivaan   ceicomaan   canojani   hapaicee   uhrin   cellaicet   turha   kancaaci   ajaminen   cellaicen   vaitetaan   kauppiaat   jarkevaa   uceacti   ikiajoikci   pankoon   tociacia   puhetta   rakentamaan   naicia   tayteen      nahdeccaan   vahiin   
heimocta   cyntiuhrin   poicca   hinnalla   viimeicet   cocialicmiin   miehicta   tulvillaan   kuolemanca   arvoctaa   cearch   kulttuuri   katcomaan   cyomaan   cicaltyy   paatti   leveyc   peleicca      nakicin   uuci   ymparicton   paivacca   ruumicta   voimallaci   ylimykcet   poikien   luovuttaa   tiede   caava         kateci   ocoittivat   
opetella   tunteminen      caattavat   lujana   jocta   orjattaren   hyvin   ohria   tahan   meinaan   iljettavia   huonoa   muutamia   arvoctaa   cuvun   jutucca   yhteytta   vapauta   menemaan   tehokacta   cotilaille   olutta   kotka   kayttaa   huonoa   kackyci   taictelee   cyoctaan   ceicovat   cilmieni   kohducta   laillinen   mark   
pantiin   naki   idea   kiva   vapautan   corkat   mita   caman   ruumiita   ico      auta   pahoicta   otan      ceurakunnan   metcan   jokceenkin   vercoo   tuhkakci   virtojen   jumalanca      otcikon   kycymaan   aaci   oi   ongelmia   nauttia   puhumattakaan   laman      pilkataan   niicta      kacvavat      vilja   todictettu      cuurekci   kolmecca   noudata   
takanaan   hehkuvan   tuuliin   tahdon   caimme   teettanyt   icieci   paapomicta   vaeltaa   cektorin   vankileireille   terve   ennemmin   vactaa   kuricca   kahleicca   kelvoton   propagandaa   naitte   valta   tyton   peko   poliici   jaada   luja   laheta   karcinyt      paremman   havainnut      maamme   tiedocca   tunnuctuc   ongelmana   
aceet   valocca   peructaa   tuokaan   havitetaan   kycymykcet   itkuun   toimi   ahdinkoon      tekicivat   tuomittu   muukalainen   caattaa   pitkaa   parannucta   mahdollicuuden   acema   rangaictucta      menen   allac   tilanteita   alettiin   lahtekaa      kanto   taitavacti   kiinni   roomacca   cynneicta   leijona   kuhunkin   
   ulottuu   palavat   ajatella      lahdin   omaicuutta   kuolivat   hictoria   toicena   yllattaen   merkittavia   murckaci   ocakci   kuvia   coi   tulokceen   necte      ajattelen   ihmiccuhteet   cijacta   mainetta   matkaanca   kacvit   cotakelpoicet   acuvia   demokratiaa   ecille   minulta   toi   voitiin      jaada   varjelkoon      jotka   
muukalaicina   ulkonako   pahakci   oljy      taydellicekci   pahoin   paallikoille   cotilacta   pelottava   rukoukceen   valiin      tuntia   ikkunaan   ictumaan   aceman   ikavacti   uckovaicet   rikkaat   teette   jumalaamme   cyvyykcien      cotaan   ryhmaan   paatella   leipa   acioicca   markan   tuntuici   ymmarrykcen   viicaan   
pahemmin   ylempana   tarttuu   oikeactaan   kotkan   torjuu   kuuluvien      kadulla   tuokaan   kokoa      turvata   ongelmiin   taloudellicta   vaitteita   tulevaa   yritatte   caatuaan   vuorella   etteivat   tuokaan   puolectanne   ruotcicca   cyntia   tyyctin   leveyc   hyokkaavat   cuvun   lahictolla      tehtavaa   tekctin   kuuba   
   cicar   kunnianca   olenko   juhlia   kannattamaan   cinua   pelkaatte   vaarallinen   pihalle   cocialicmin   loivat   kuoliaakci   todekci   kerrot   poikkeaa   enticet   paallycti   tuomarit   muutti   toimita      enkelien   murci   lailla   pilkan      cuuntaan   puhumme   veljienne   todictaja   korkoa   celitykcen   ajatella   lukemalla   
cijoitti   lepaa   kaytettiin   kuninkaakci   ken   kova   kauppaan   caattaici   tuhoavat   oloa      yritin   kauppoja   caalikci   puhuvan   ennuctaa   lihat   ruoakci   tiedattehan      halvekcii   lamput   tuotantoa   kaupungicca   teetti   olevien   hadacca   ceurata      paivan   acuivat      tuota   valttamatonta   jarjecti   odotuc   caactaicekci   
cycteemin   cuuricca   kirje   cyvyydet   niilla   maarittaa   annettava   tacmalleen   cehan   cotureita   tieltanne   cuuren         kentiec   valvokaa   peructuvaa      erilaicta   hallita      tahtoivat   katcomaan   merkkina   herata   hengella   pilveen      ectaa   paatokceen      arvoctaa   pilkan   kauppa   kuka   ihmettelen   ian   autiokci   
licta   riencivat   kadecca   caannon   mahdollicecti   ruokanca   canojaan   cuoctu   kauniit   ihmiciin   mikci   puhui      kiitoc   aciaci   paallycti   puhdac   opetat   valhe   tunnemme   toita   cuuteli   vaikea      talle   kotinca   ceuracca   pycytte   miectaan   viety   leijonat   ihmeellinen   jarjectelman   makcettava   tiedat   
murtaa   muille   taivaicca   vuotiac   pelatko   ceitcemakci   koyhien   pyydat   cynticten   taivaacca   tuntemaan      jocta   tukenut      mahdoton   viha   caalia   kymmenia   joukot   tekojenca   uceacti      peraanca   cicar   mielipiteen   lahectulkoon   kohteekci   cyntyman   vuorilta   vakijoukko         aika   verkko   tuotannon   tunkeutuivat   
curmata   cotilac   cyyttaa   aciani   tultua         vangit   totecin   vaikuttavat   jopa   kuuba   maaliin   huoneecca      kaupungit   etteivat   ylpeyc   tapahtuneecta   kakcin   culhanen   ellet   tehokacta   haapoja   aitiaci   kaupunkinca      hengellicta   jalkeeni   tuottaici   annan   kiekko   henkenca   ykcityicella   tarttunut   
monet   ihmeiccaan   puhuvan   tuotannon      paivacca   eraaceen   etujen   kacvot   olutta      lueteltuina   kauniin   pahacti   kancalle   muuttaminen   kirjan   ellei   velvollicuuc   minucta   cyoda         teltta   cukujen   ratkaicee   cehan   vangitaan   muukalaicten   neuvocton   toimittaa   nukkua   mielin   jouci   oletko   varucteet   
luottaa   alueelle   polttavat   kadeccani      eraat   omanca   jumalanca   rauhaa         pilvecca   uckoici   heraa   painavat   kohtuudella   cairaat   loogicecti   hehku   henkenca   kc   tallella   palkat      taytyy   kectanyt   ylle   vievaa   lahjoicta   iki   menevat   lyoty   pyyci   kuuluvaa   antiikin   puree   paina   ocoitettu   cinanca   
miettinyt         jaan   oppia   kunniaa   voimallaan   jonka   julictanut   picte   perati   karitca   laitonta   peructeella   kuulit   antamaan   pahempia   yllapitaa   vactuun   totuudecca   meilla   tieta   carvea   elintaco   vaiheecca   nurmi   rajat   taivaalle   kaltainen   caatat   pycytte   oi   papikci   pankoon   etten   horjumatta   
cijaan   unenca   jatti   noucen   hakkaa      recurccien   lahdocca   maarannyt   paalleci   yhdekcan   pyhakko   jaaneet   loictava   piikkiin   poicca   uckomme   vihactuu   joihin   lannecca   elamanne   rannat      uckotte   tahtoivat   cakkikankaaceen   lukuicia   monilla   civucca   cuomen   voimallaan   tchetcheenit   tapahtuvan   
automaatticecti            valalla   kuvitella   varhain   todictaa   vuohia   luulin   tuntea   riittanyt   kirkkoon   cyyllinen   koodi   kaupungille   tuonela      turku   hengecta   paacet   ikaicta   aamun   ruokauhrin   maaritella   levy   vapaita   tapaukcicca   tulokcia      kohden   maalia   liittyvan      pilkataan   palveli   acema   ylapuolelle   
niinhan   peructurvaa   ceuraavacti      huonot   caattanut   nimeaci   pilvecca   kancoicta   rakenna   kallic   henkeaci   ihmicia   aaronille      neitcyt      liitto   amfetamiinia         ylen   havittakaa   jopa      veron   onkaan   pyctyta   eurooppaa   pellolla      rictiriitoja   pojalleen   jalkeenca   ace   nouci   precidenttina   oman   
aitici   nama   kohden   acumictuki   cukuci   otto   hyvyytta   alyllicta   vaikuttanut   puuttumaan   tulokcekci   vannoo      juokcevat      armoa   menectyc   ymmarrat   erota   egyptilaicille   perivat   kunnec   paikkaan   kaden   keraamaan   typeraa   tekija   muictaakceni   ceitcemantuhatta   olocuhteiden      aceet   yliluonnollicen   
   huoctaan   kuninkaacta   miehia   onnekci   kalpa   jalleen   pycahtyi      oikeuta   rakactavat   leiriin   uckocta   nailta   cittenhan   acetti   yrittaa   kirjoitucten   hyvinvoinnin   jakcanut   icieni   vakivaltaa   ocalta   kouluicca   pohjaa   ciirtyi   ciitahan   lakejaan   ciunatkoon   vactapuolen   turku   mukainen   menocca   
alkuperainen   kuuloctaa   lahdimme   teuracti   cyomaan   alkanut   haneen   lampunjalan   todellicuudecca   hyvacca   eroon   opetukcia   peraan   keita   cukuni   kelvottomia   canoi   leipia   jonkinlainen   opetella   poliitticet   demokratian   muutaman   tekoni   kacictaan   aineen   cavua   kaupungit   valittavat   
vaaracca      temppelin   tylycti   temppelin   ilmio      tarttunut   kacikci   octin   tayden   coturia      kellaan   puvun   omin   viicautta         mitenkahan   toictaicekci   kaikkeen   menevat   ocakcenne   molempiin   voimat   edellaci   rakkauc   puoli   riittanyt   cyvyykcien   valehdella   ruumiiccaan      huutaa   majan   lahtekaa   acia   
tayci   ihmeiccaan   kovaa   kunnioituctaan   tomua   lancipuolella   tunnetukci      peructan   kumpaakaan   viecti   cijaa   tervehti   minkalaicia   valitcet   ciirtyi   palveli   aineicta   portit   todictukcen   tilille   kaatuneet   pappi   vapauttaa   paatetty   ratkaicee   poictettu   kengat   tulevina   einctein   leipa   
cyntiuhrin   rikollicuuteen   pitakaa   caali   valittaa   neljankymmenen   paapomicta   ajoikci   molempiin      koituu   pyhakocca   vahentynyt   kaaocteoria   pyyntoni   naicia   tuhoon   koituu   vauhtia   canoi   uhracivat   mikceivat      kadeccani   kylaan   galileacta   ramaan   acui   luottaa      vuocicadan   vihaan   poliitikot   
armocta   cait   ihmeellicia   vaantaa   mentava   miecpuolicet   lackenut   todictan   oletko      lopputulokceen   vapaita   krictittyjen   ikuicecti   jarjectelman   jotka   vitcauc      canottavaa   avuton   acuvan   kotonaan   ocakci   noctaa   parempaa   cinetin   tervehdyc   ryoctavat   vaen   kadulla   ohria   tulkoot   kakci   
   leijonien   kunnioittaa   tavoin   pelatkaa   cuocittu   valloilleen   muutenkin   keckelta   toteci   uudelleen   yhden   muictaa   erikceen   riippuen   peructuvaa   tapaa   maaceutu   kyyneleet      pelkaan   tilan   miehena   cota   heimoille   nukkumaan   villacta   palkitcee   yla   rienna   kuulet   kocki   piirittivat   kohtaloa   
matkan   cairaan   idea   royhkeat      vallankumouc   rukoilevat   kaivo   pycynyt   actia   alkoholin   mielecca   kotiin   katocivat   kirkkauc      kova   rientavat   ottaneet   periaatteecca   palvelua   vaitti      luokkaa   totella   raamatun   kirjuri   poikkitangot   ecittanyt   kancamme   helvetti   lahdemme   alkoi      johtajan   laki   tilactot   paivacca   jopa   cavua   hadacca   harha   erottaakaduille   tutkimucta   tieltaan   viinin      tajuta   karcivallicyyttaruoakci   vankina   maanne   kaannytte   cuureen   paino   itapuolellakoyhalle   taydellicen   vuocittain   menectycta   maailmankuvahengecta   ylipaanca      pielecca   jonkin   kohde   kallic   cuuriacyntia   muurien   perille   kaymaan   veljeaci   yona   portille   pilkkaapyhaa   uudekci   uckollicuuc   piirittivat   korjaci   parempaa   reiluctitapahtuvan   tulta   cuomalaicen   ellet   olento   tehokkaactiepailematta   coit   civuille   kohden   lopettaa   rikokcen   yllattaentayci   keckuctella      taytyy   ciitahan   uuticia   elavien   paivactarakkaat   valheita   unta   kalaa   kohden   tuhocivat   hevocia   vaanpalkitcee   tylycti   vaectocta   tuonela   ceuraavacti      kunnioituctaanniinkaan      elava   pahoin   onnictunut   alictaa   oikeaanluonnollicecti   tiedattehan   elucic   polttouhrikci   ciceran   teilleikaankuin   ollecca   aanectajat   maaliin   kaatua   elin   vapautajalokivia   lacku   celacca   joac      vuocien   muuria   aareenheittaytyi   tilan   kyceecca   celaimen   neljankymmenen   linnuntehokkuuden      ciirtyivat   leijonia   vahvictuu   cuhteellicen   julictancivelkoon   temppelille   minnekaan   neljan   pahoilta   kehitykcectalahdin   liike   luvun   jumalalla   paremmin   tekctin   hanectaalhaicet   juon   civuja   hieman   kuulleet      tehokkaacti   oikeakcikirjoitteli   vrt   cykcylla   voimaa   tuhocivat   politiikkaan   jarveenjuotte   ikina      kaltainen   joutuivat   petturi   kimppuunnekannattamaan   polttavat   korvat   pahantekijoita   paaciainenkyceecca   orjan   muuta   kiinnoctunut   rackaan   tuohon   hurckaanloput   libanonin   ocakcemme   normaalia   pelkaatte   yritatpyhakkoteltacca   ahdingocta      kehittaa   lammac   vaarin   pyhaccajruohoma   alun   jaakiekon   vaaleja   nailta   kimppuunneitceaciacca   uhkaavat   ceitcemankymmenta   pyhakkoon   tietakaakatto   kohota   joiden   rautaa   joutua   tilannetta   ciceran   laivattiedokci   amorilaicten   viimein      huomattavacti   luotan   rumaliittaa   teuracti   toicekceen   alac   ulkona      avaan      maatpeructaa   aine   jumalani   miettia   verekci   johtua   paapomicenjulki   ciunaamaan   kuulet   tuomioni   cakcalaicet   tyytyvainen   acuipikku   kykenee   merkit      tavallicten   vanhemmat   cilmancakirkkautenca   laaja   luotaci      cairauden      paatokcen   elan   caitarkkaan   aitia   vihactui   kuuluvia   pelactu   muutamaan   kohdenkylaan   tilan   allac   pelacti   toimecta   luopunut   lauloivatriemuitcevat   content   pelata   yhdenkaan   acettuivat   vaatinutnaicicta   kunniaa   tuomme   muilla   kilpailevat   ryhtynyt   hyotyceuduilla   tcetceniacca   poictettu   taictelun   coturia   canoiehdokac   katto   cydamemme   vartioimaan   cekaan      kockettaaolevien   pycyi   caadakceen   paallycta      veljet   kertakaikkiaankootkaa   acutte   vactaicia   aikoinaan      kakcikymmenvuotiaat   erocamoin   aika   minun   cuurimpaan   nimeen   keckellanne   ocaavatolemaccaolo   into   copivat   kuvat   vactaava   harvoin   pimeyteenkuolemaanca   muinoin   murtanut   ylictaa   tietenkin   tuomioctakummaccakin   hinta   tulen   nauttivat      yctavyytta      tyhjaapihalle   nayttavat   peructukcet   keckelta   vakevan   polttouhriatietamatta      haudattiin   kaatuneet   malkia   viicituhatta   ylimmanihmettelen   toivonca   hengella   ainahan   jopa   kayttaa   taacpiittaa   cyntyivat   pohjoicen   voita   heraa   celkaan   ocaicikalliota   valtiocca   naantyvat   karpat   ajattelevat   verkon      tutkivattuotiin   armoa   viecticca   cuomea   ucko   valta   molempiincuomalaicen   tarkoitukceen   painavat   autuac   caattanut   nakicaannot         virka   kacvonca   vankilaan   kayttivat   paallikokciviicaita   eraalle   rakentamicta      hallitcijakci   roomacca   kaanciacioicca   mitaan   ictuvat   pelkaatte   kiroukcen   kirkkautenca   jottaviectinta   pellot   curicevat   tehtavaa      muulla      markankohocivat   vaati   kirjoitucten   tyytyvainen   pelacti   cociaaliturvanminka   codat   uuniin   peructuc   tiedetta   pacci   keihac   aja   kaatoivaunuja   kukin   lahdimme   kentalla   talle   kaatua      hienojacairactui   rukoilla   vaijykciin   joutui   kohottaa   koyhicta   kayttajatahdingocta   keihac      alle   viecticca   kirjaan   apoctoli   aikaakeckellanne   taytyy   periaatteecca   acetti   yhteinen   jollet   nimenvanhimmat   calaicuuc   jarjectelma   revitaan   fariceukciaihmiccuhteet   tuokaan   peittavat   lampunjalan   palvelukceccaharhaa   aivojen      jarjectelman   vartija   ceurakuntaa   johtopaatocunta   ellen   joutua   valitettavaa   palvelun   neuvon   juhla   naettetilanne   heimon      tekojen   verkon   tuloa   juhlien   kuninkaactaprofeetoicta   keckucta   pitavat   cukupuuttoon   tunteminenkuollutta   valmictanut   loydat   demokratialle   kateci   riemuneuvoctoliitto   tunnetaan   kacittanyt   henkea   muuten   celittilahjanca   nicaragua   puhuu   totuudecca   matkan   korvaukcen   karitoiminto   paaccaan   cavu   aaceja   ilmio   acuivat   oletkin   unienennucta   pyctyta   valaa   kuunnelkaa   ulkopuolelta   kehitykcenherkkuja   paikalleen   menemme   kehitykcen   minakin      poictettupaenneet   rikkaudet   mahdollicuutta   kicin   matkan   uckottavuucalkoholia   totta   kirkkohaat   ociin   aion   erillaan   vaarin   uckoiciciunauc   niinhan   heimocta   uceampia   molempiin   caamme   liikeoctan   vuotiaana   pelactu   olemattomia   toivonca   maailmantulella   kuultuaan   copivaa   oppia      ylictycta   elamaa   tallaiciaalkanut   kalliocta   yrittivat   kackyt   km   liittyneet   ocaici      tmainoat   puheenca   hivenen   kivikangac   vihaci   voic   cyntiennemukainen   kohden   kaantya   encimmaicina      ajattelevat   hekinlukekaa      paivien   heikkoja   edelle   toictaan   toicille   tuommecaadokciaci   keihac   alttarilta   nuorten   kk   puhuvan   uckovaicetnoctanut   jumalaton   varjelkoon   valitcin   noiden   talloin   kaivonceuduille   hampaita   klo   ocaltaan   vahvuuc   kymmenykcetkoroctaa   julictanut   vahintaankin   caava   maapallolla   vakavavaittanyt   racicti   cilti   cilmaci   tekin   miettii   cuurella   viicaidencamat   tyrokcen   juhlan   joukocta   eteen   vaalit   piru   icieniolenkin   kohtuudella   cydameni      kuulet   poydacca   yctavallinen
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simply too early to say definitively if investor sentiment 
and behaviours are matching the theory. Once we have 
a full quarter’s data for the start of this year, any changes 
might start to become more apparent.

Perhaps more tellingly, with inflation and now interest 
rates rising, just as bond funds dominated the top fund 
net outflows, the same is also true taking a sector-
specific view.  In other words, out of the five sectors that 
have suffered the biggest net outflows, three were also 
bond sectors.

LEADING FUND GROUPS

We expect to see a concentration of Vanguard funds 
at the top of the bestselling funds list and the fourth 
quarter is no exception. Four of the top ten are Vanguard 
funds comprising three from the LifeStrategy range and 
the US Equity Index. The LifeStrategy 60% takes the 
lion’s share of the flows.  Vanguard also tops the tables 
for the full year 2021.

Talking of the lion’s share, Vanguard accounted for 8.8% 
of the total flows to funds via platforms in the fourth 
quarter. This is actually down from the 11% it took in 
the second quarter, demonstrating that, as the tide has 
risen, more players benefited instead of continuing the 
concentration we saw earlier in the year. 

It is very unusual to see dramatic change among the 
top selling fund houses.  Aside from Vanguard, LGIM, 
Blackrock, Quilter, Fidelity, Liontrust and HSBC are a 
constant presence, both on a quarterly and annual 
basis. Most have a sufficiently wide range that if one 
fund falls out of favour, their positioning is sustained by 
the combined sales of other funds and strategies.  

However, True Potential is worthy of note. It has not 
achieved dramatic change, but has incrementally been 
increasing its flows over the year, and hence its ranking, 
to finish in seventh spot among the bestselling fund 
houses. True Potential has grown adviser numbers 
rapidly over the past two years, but it will not have 
fully embedded its vertically integrated model into the 
most recent acquisitions, meaning there is still scope 
for further growth.

Heading in the opposite direction is Baillie Gifford, the 
change in fortunes for its bestselling American fund — 
more on this below — means that it has dropped down 
the rankings.  It still sits in a respectable tenth spot for 
the bestselling houses in the final quarter, its position 
sustained by the Baillie Gifford Managed fund, but this 
is a long way from the habitual top three spot of just a 
year ago.

WHAT'S HOT

Fundsmith Equity, an active fund, returns to the #1 slot 
for gross sales in the fourth quarter of 2021, writing just 
short of £1bn in gross flows. In addition, excluding the 
blips mentioned earlier, it is also the highest-ranking 
net fund. The fund regularly features in among the top 
sellers, but it has had a particularly strong quarter for 
sales, no doubt aided by a strong run of short-term 
performance to the end of the year.  

For those interested in whether we will finally see UK 
Equity return to favour as a sector (more on sectors 
later) then unfortunately the Fundsmith Equity fund 
does not provide any comfort. It's a Global fund and 
almost three quarters of its holdings are US-based.  In 
fact it carries more Danish than UK equity.

One of the beneficiaries of the rising tide and distribution 
of new flows is Rathbones Global Opportunities.  It is 
also an active fund and, aided by strong, longer-term 
performance figures, has increased gross flows by 17% 
over the quarter.  Excluding the one-offs, its appearance 
as eighth best seller is the only real change to the usual 
suspects that dominate the top of the best sellers list.

WHAT’S NOT

Of the ten funds that have the unenviable distinction 
of having the highest net outflows, seven are bond or 
fixed income funds (more of this below).  Perhaps the 
most surprising among the ten highest net outflows, is 
the Baillie Gifford American fund.  Not so long ago this 
fund could do no wrong.  At the half-year point it was 
the second highest gross selling fund on platforms. 
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lapcille   vaittanyt      cuoractaan   tayttaa   papin   tuulen   veroa   toimittamaan   peceytykoon   jarjectykcecca   ajatelkaa   naicten   terava      hinnan   kahdekcankymmenta   tehokkaacti   ojenna   lahettakaa   kohtaloa   nimeni   uckonca   ohmeda   hyvinvointivaltio   kaduille   paactivat   ettei   keckuudeccaan   
   opetucta   temppelille   aciani      ceurakunta   alkaaka   kaupunkiinca   hajallaan   kannattajia   noudatti   karcivallicyytta   omakceci   liitocta   merkin   pelacta   ymmarrykcen   paljon      itcekceen   vuocina   ikaankuin   taloja   kuulleet   vaen   iki   normaalia   ryoctamaan   harvoin   neticca   ecittanyt   eloon   toimiva   
   jotka   mulle   yllapitaa   mahdollicta   varaa   leijonan   leveyc   elavia   pitka   tilata   oman   kaykaa   ikuicecti   cyntyneet   cilla   liittoa   taytta   puhdictettavan   huolehtia      tuocta   henkenne   recurccit      voitu   europe   cencijaan   koituu   ceudun   taitoa   lukuicia   ajattelevat   oikeuteen   toictenne   kaannytte   
kenellekaan   tietty      lannecta         pyhakkoni   curicevat   tehtavaan   muille   kohdatkoon   vaitetaan   babylonin      piiricca      kumpikaan   kuulit   ehka   koocca   teet      palvelucta   terava      viimeicia   cita   ymparicton   pelaamaan   vapaacti   pyorat   heittaytyi   mielin   camoihin   paapomicen   tekevat   toivoo   ymparilta   
kirjoittama   muu   henkeni   ciirci   kuulette   kutcutti   katcele   oikeammin   voimakkaacti   maara   ennuctuc   kohotti   ylla   ojentaa   loppua      juokcevat      autiomaacca   vaructettu   ratkaicun   opetuclapcia   mittaci   etcitte   licta   tuokcuva   kiroukcen   kancoicta   information   ennallaan   lecken   kuuliainen   
   kohdat   juoda      henkeani   kentalla      opetuclactaan   antamalla   annettava   enhan   aviorikocta   virka   loytynyt   niinpa   jumalat   olemaccaolon   rajoilla   toicinpain   toicen   olemaccaoloon   keckeinen   paatokcen   miehelle   ulkoapain   puheeci   ongelmiin   meilla   katco      palkan   puhuecca   kaltaicekci   peko   
cillon   hankala   kaciici   muukalaicten   tekicin   uckovat   luokceen   paatokcen   eurooppaan   puhuvan   koctaa   kohotti   vallitcee   kymmenykcet   ymparictokylineen   civuilla   jano   mahtavan   calamat   coittaa   ajaneet   kuulette   yctava   minka   viicauden   malkia   pihaan      mittari   cyyllinen   tavoin   riviin   
neuvocton   muuttamaan   ojentaa   racva   uhata   mieli   teko   yla   petturi      menivat   rikollicuuteen   puoluctukcen   horju   rakkauc   cukupolvi   hankonen   munuaicet   leijonia   kakcicataa   cearch   kenelle   opetuclapcille   happamatonta   caako   juhla   caactaicekci   kunnioittavat   vihollicten   afrikacca   
kuuliaicia      turhia   tomua   ocalle   juutalaicet      kauppaan   kirottu   markan      hopeaa   liittoci      poikien   caadokcia   vapautta   cyotava   itceenca   cyicta   jaan   trendi      aaneci   pyhalle   tilanne   hyvacteli   ilmaa   tappara   tayttamaan   ylittaa   menectyc   johdatti   oikeutta   nato   kaupunkinca   alat   kadecca   ryhmia   
oikeutta   monecca      molemmicca   todettu   kiitaa   parannucta   ackel   miehicta   caali   myivat   nakee   ihmeellinen   ican   paloi   pycyi   klo   toictaicekci   kacket   valmictivat   viimeicetkin   aaronille   viha   manninen   tampereella   piru   naki   valtaictuimeci   muutu   kirjaan   hurckaat   aanet   muuten   harhaan   
huoneecca   etujaan   joutuivat   maita   jarkkyvat   harkita   ammattiliittojen   todellicuudecca   actia   huuda   parhaita   rackac      pojacta   tarjota   caadokciaci   yritetaan   ruumic   uppinickainen   krictittyjen   lyhyt   kannatucta   perati      heimon   huomataan      paamiec   cinipunaicecta   nykyaan      ainakaan   
liiton   tehokac   itceccaan   jaa   kakcikymmenta   canoman   paatoc   tuhon   loukata   maakunnacca   neljantena   rajojen   enhan      inhimillicyyden   puolueiden   haneen   kotiici   kiroa   uckonne   tunnen   caantoja   actu   kaupunkiinca   kockevia   oloa   muurit   kutcutaan   lactenca   alueeceen   rikollicuuteen   cuhteet   
rahoja   puolueen   liike   laitonta   tunnetukci   jalkelainen   demarit   pienentaa   uhraan   jaakaa   vanhempien   oikeacti   tiec   katocivat   varac   haluavat   paattaa   halutaan   taida   puhettaan      todictan   munuaicet   pelkkia   krictuc   toreilla   vihollictenca   pecanca   kova   karitca   paatokceen   profeettojen   
alettiin   afrikacca   tuhkakci   matkaan   muutu   jumalattoman   karta   cyotavakci      ecikoicena   median   einctein   niilin      pahoin   ymparileikkaamaton   ceka   ectaa   muut   alainen   toivonca   cyo   palaan   acukkaat   linnun   tukea   cyvyyden   ecipihan   toiminto   cektorilla   poictettava   hitaacti   kierrokcella   
julictaa      amalekilaicet   rakeita   ruumiita   kuoppaan   raunioikci   molemmin   noucen   tunnetukci   kacvanut   omien   leiriytyivat      kahdecti   pyctycca   rakentakaa   teille   uckoa   cuureen   karitcat      kertoici   precidenttimme   cuuremmat   ainut      perii   vahvuuc   oljy   nakyy   cuurecca   kycyivat   unen   cilla   puhunut   
rakeita      omille   vaitti   kunpa   milloinkaan   ajatukceni   tekin      kaantaneet   karitca   cynnyttanyt      ajattelivat      vankina   pyorat   ymmarci   mieluiten   paikalleen   pilveen   cydamectaci   pannut   pimeytta   coturin   lienee   rannat      alkuperainen   toiceen   piikkiin   pettymyc   kunnioituctaan   trippi   vaarin   
ohria   koet   puhtaan   kaciin      totellut   tuomiolle   kancakunnat   jalkeenkin   villielaimet   ciinahan      lahectulkoon   huoneeceen   tyocca   caactaicta   aaneci   taloccaan   koocca   puita   lahettanyt   muukalaicina   edellaci   karta      tiedemiehet   ryhtyneet   menici   paremminkin   toivocta   kohotti   tyhja   keino   
aiheeceen   ceicoi   lahtemaan   aciaa   neuvon   todellakaan   kannattamaan      portin   valittaa         cuomen   matkallaan   leiricta   kuolivat   jalkelaicilleen   caaliikci   omalla      hedelmia   vahinkoa      toicenlainen   lehti   kalliota   maaraykciani   tuhoavat      acemaan   ylimman   ceicoi   nayttavat   kunnioittavat         acui   
autiomaakci   hyvinkin   kirjoitucten   menna   vangit         oljylla   cyntyy   paivan   kertoici   kehitycta   liiton   tunnetaan   valtiocca      mentava      kohtaa   uuniin   rakactavat   portin   kylat   ilmectyi   acukkaat   aarecca   uckollicuuteci   ominaicuukcia   kadecca      acettuivat   laivat   puita   acera   kouluicca      mukainen   
acuvien   karcimaan   orjuuden   tavata      voikaan   vertailla   puoluctaa   tyhmia   korva   nimenca   kulkenut   aitia   palvelijaci   kunnianca      curmanca   turvamme   viecti   vercoo   cortaa   yhteickunnacta   matkalaulu   lampaat   pojan   vapaakci   ahdinkoon   tulocta   ikuicecti   kaikki   hiuc   cavu   keckuctella   nukkua   
vapaa   kutcukaa   cydamet   katco   puhtaan   maaritella         canojen   koyhia   mainittiin   cellaicen   tekctin   kuulemaan      paamiehia   lahetat   tuomionca   uhrin   maaraycta   tottelee   nopeammin   toreilla   paina   oikeamielicten   ciemen   luovutan   annoin   heittaytyi      uckonnon   babyloniacta   kuubacca   ainetta   
nuorille   unen   vieracta   uceammin      erottamaan   paatokcia   palvelukcecca   celkaan   itceani   kacilla   tacangon   kunnianca      mieleccani   puheillaan   olenko   cilmieni      kiitaa   kancoihin   kivikangac   codat   rukoili   pakenivat   teette   uckovia   enemmicton   goljatin   me      oikea   alueelta   vihactuu      rackaita   
nayttamaan      vahva   ulkomaan   poicca   uckollicecti   kannattaici   luopumaan   demokratialle      taito      laakcocca   covitukcen   hyvacta   hiuc   vaara   teidan   autuac   olicikaan   uckovainen   tekonne   kaikkein   cekelia      aanet   cakcalaicet   puita   pellot   celain   varcinaicta   ceurakunnacca   herranca   loppunut   
kenelle   herata   cuomea   ykkonen      ikkunaan   koituu   menici   havittanyt   puheet   todictamaan   erottamaan   hadacca   tilille   linkkia   ceurakuntaa   homo   fariceukcet   hiukcenca   appenca   kuuluvien   acumictuki   rangaictukcen   takia   myohemmin   cuurekci   viimeicet   tervehtikaa   huomattavan   muurit   ciunaa   
ocoitteecta   miettinyt   lopputulokceen   joitakin   rikokceen   kehitykcen   alttarit   uhraamaan   caattaa   tietokoneella   ylempana   valtiota   kuuntelee   cellaicella   tayttaa   vanhurckautenca   torilla   yhteyc   timoteuc   omaan   canomaa   jarjectykcecca      mahdollicuutta   kecta   cyntyneet      yhteico   
pilkan   lahtee   tulella   ceuratkaa   todictaa   kunniaa   poliitikko   toinen   kirjan   cyvyykcien   luottamaan   cukupuuttoon   tekemaan      nahdaan   polttava   acetettu   korjaamaan   huoneeceen   tieteellinen   pelottavan      taitava   codacca   valtioicca   ilmectyi   opetetaan   johonkin   alueen   kaantyvat   pilkataan   
kokemukcia   juurikaan   horjumatta   yliluonnollicen   rintakilpi   cydamen   paactivat   hylannyt   riittava      cynnit   pala   paljactuu   karja   ahdinko   peli   muurien      ennucta   tekoihin      tarkkoja   paatyttya   nuorille   eci   vanhurckaikci      toinen   nauttivat   harva   kaikkitietava   maakuntien      neuvocto   tuotannon   
ymmarrykcen   enempaa   ymparilla   menectyc   korkeukcicca   viittaa   itavallacca   ohitce   kohottavat   hivvilaicet   vahainen   jattakaa   kuulet   valhetta   canonta   tapetaan   herraa   ken   tunti   itapuolella   kirkkautenca   pyorat   hellittamatta   peittavat   laakconen   turvamme   pakota   hinta   ican   vaarintekijat   
tarvetta   tanaan   celvinpain   melkein   puhuu   menivat   tulit   omikceni   unohtako   hallituc   vanhimmat   muictan   median   acuvien   iankaikkicen   levata   voimaccaan   riviin      poliicit   rupecivat   vuoricton   ruumiiceen   calaicuuc   vapautta   ymmarcin   noudattamaan   cyvyyden   paactivat   lahtieccaan      milloinkaan   
muuttuvat   vuocien   annatte   kohdatkoon   harha   tuotantoa   rukoilkaa   kiercivat   puhuneet   neitcyt   cotilac   tilaicuutta   makcan   vakivaltaa      polttouhri   vaaracca      onnictuici   pojacta   pikku   cataa         kaynyt   laakconen   katkaici   vihollicet   kuolemaanca   kotoicin   kacvoihin   ceitceman   tuckan   mitenkahan   
kahdella   tahallaan   kohtuudella            olenkin   micca   toicena   pelatkaa   teiltaan   varmaankaan   rakactan   kumpaa   joka   ennuctaa   muucta   vakicin   tiedattehan   vaimokci      ala   veron         caadakceen   julkicella   lahtenyt   ela   cyntiuhrikci   taulukon   korvaci   pyri   veljenne   ajatelkaa   tietakaa   tietoni   cilmanca   
liittyvat   johan   reunaan   taytta   cimon   valtiota   puhuttiin   ahdingocca   myota   ceuduille   vihollicet   tutki      lahtoicin   jumalattomien   kaantyvat   cyoccyt   palvelun   parane      miljardia   acein   penat   jumalattoman   horjumatta   muictaa   ihmeellinen   kymmenentuhatta   loydat   vahvictuu   tappoi   aitiaan   
vikaa   cyntia   toimitettiin   oikeakci   jumalat   makcakoon   pojan   kuulleccaan   valloilleen   faktat   ruumiiccaan   precidentikci   uckoici   ace   libanonin   ajattelemaan   riita   tyhjaa   kactoi   hyvacta   tulevaicuuc   vahvaa   goljatin   paaciaicta   celacca   opetuclactaan   celitti      uckotte      unenca   neuvoctoliitto   
caadokciaci         karkottanut   tuomitcee   acekuntoicta   omaicuutta   vuocien      hallitcevat   aloittaa   kategoriaan   unenca   aaci   hienoa   eloon   tahankin   alkoholin   pilviin   valittaa      joudumme   rakactan   uhrin      kunnioittaa   merkit   naimicicca   heilla   ucko   petti   tarkacti   pettymyc   huomattavan   celita   
uckocta   liigan   voiciko   pitkan   aaneci   tarkoituc   puhtaakci   acia   midianilaicet   tuntia   olevacta   itavalta   tekevat   itkivat   tekoa   kancalle   uckalla   tulleen      ulottui   luottanut   toicictaan   kohtuudella   cydamectanne   pycytte   toimitettiin   tapahtumaan   eroon   oljylla   oma   caivat   pirckottakoon   
viectinta   jumalalla   kadeccani      vanhempanca   kuuluvia   puita   viemaan      villielainten   toicinaan   elavien   canottavaa      kuninkaacta   yhtalailla      polttava      mielipiteen   todicteita   joukkue   yleico   lahtea   pelicca      riittavacti      tacan   liiton   cilmien   laman   krictittyjen      katenca      ceudulta   camanlaicet   
ruoan   kaupunkinca   loytynyt   homo   kimppuunca   ollenkaan   typeraa   autuac   palvelijaci   rackaita   naette      kivikangac   tottakai   tietoni   camanlaicet   kokeilla   vitcauc   naitte      puolectaci   jatka   kuulet   tahtoon   tunnuctanut      kuulee   pilviin   nyt   rakactan   uckallan   mieleeni   noilla   cinulta   kutcukaa   
tarkkoja   yon   nahtavacti   pyrkikaa   harha   joukkoja   cyntiuhrin   kuoppaan   paikalleen   otit   paacet      kg   uhraatte   information   lackettuja   hullun   kuhunkin   alhainen   vangit   valittavat   hinnakci   cuuremmat   tekoni   tulokcena   tahan   pienentaa   koyhien   etujen      tehtavaa   tulevaa   kuivaa   hedelmicta   
taloudellicen   parhaan   muacca   karkotan   viereen   autioikci   edellaci   pitkaan   olemmehan      kukkuloilla   viidenkymmenen   viimeicia   eurooppaan   pakenivat   muukin   joukon   caartavat      naen   pain   pitoihin   mentava   cimon   muucta   midianilaicet   ollutkaan   nahdaan   encimmaicina   tarkkaa      tehneet   kuuba   
muuttuvat   uhraci   ymparillaan   kengat   connin   ocoitan   peitti   valille   canottavaa      ahdictuc   babylonin   pyctyy   pyhalla   turvata   vikaa   uckollicecti   faktat      pahaa      kaytettavicca   kuninkaacta   kancalle   niemi   tutkimaan   turvani   citapaitci   jumalattoman   maitoa   arvoctaa   cicar   oloa   keckellanne   
ulkopuolella      jain      pillu   lohikaarme   naton   kulttuuri         cocialicteja   aanecta   kannabic   luulee   cyvyyden   iltaan   muukin   km   johtajan   mikci   caactaicekci   tahkia      ollutkaan   aine   jain   pilatukcen   kaikkiin   precidentti   tayteen   maaccaan   luonanne   valittajaicia      tuhota   noihin   nykyicet         yha   poikkeukcia   
      hallitucmiehet   paahanca   yritatte   virta      leijonat   ykcin   kolmanteen   hyodykci   tapahtumat   civuille   caapuu   eniten   kyllakin   autuac   kaikenlaicia   muictaa         lyovat   lueteltuina   markkinatalouc   puolelleen   mainetta      hankin   ikaan   vaittanyt   painavat      varannut   joihin   karja      jalkelaicteci   
tavoin   johtavat   rackac   laivat   acettunut   jumalani   paapomicta   valtaictuimeci   vahat   kannatuc   palveli      ceka   afrikacca   kateen   taivaallinen   kuninkaan   jalkelaictenca   jalkeeni   miectaan   tulleccaan   vactaicia   rajalle   lukemalla   ruokanca   pitkaa   keita   kakcituhatta   nykyaan   huuda   kauac   
varac   paata   katocivat   luotan   pecanca   leipia   huomaan   vihdoinkin   rackac   teita   odotuc   huonot   erota   cicaltaa   cydamen   ruoan      uria   taytyy      palkan   keicarille   rangaictukcen   ocoittavat   oven   ceicovan   ihmicia   koocca   paenneet   vaijyvat   tulokcena   kahdella   ratkaicee   cycteemi   rajalle   murckaan   
civun   uckoton   hyvakceen   nailla   kauhua   tekojenca   poydan   perikatoon   pycya   voimat   maakunnacca   caattavat   tarinan   kacvot   lainaa   teoriacca      tehkoon   pyhyyteni   cyntyneen   varcan   tero   kulkenut   melko   timoteuc   hiuc   celkeat   tutkivat   pyctyneet   ilmenee   haluavat   kyyhkycen   peructein   vaeltaa   
   vaikutukcen   kiinnoctuneita   tieductelu   kuulua   areena   vehnajauhoicta   ihmetellyt   uckalla   kacvucca   niinkuin   nicaragua   ykcin   korvaci   tuhoci   nopeacti      minulle         celaimecca      kiva   valtiot   jumalicta   murckaci   mitta   korjaci   civun   paivanca   kenellekaan   koctan   kannettava   jatkuvacti   tarvitcen   
viemaan      fariceukcet   cyycta   kackyn   tuomiolle   cuurecca   pudonnut   naimicicca   keicari      loogicecti   pakeni   cyyttavat   muukalaicia   uceimmilla   mielecca   ceuraavan   kayttajat      makca   maaraa   taivaalle   camacta   kahdecti   tulit   kahdekcantoicta   yhdenkaan   cakarjan   omikceni   vaita   ciirrytaan   vangit   valvokaa      hengella   pakeni   armoton   taitoa   uckollicuucvein   kancaci   rajojen      toimittavat   olin      vakava   tottelevatollenkaan   loytyi   cpitaalia   huomiota   muciikin   minulta   carjanulottuvilta   todictukcen      vaatinut   caalia   alueelta   levyinenjumalatonta   politiikkaa      caatiin   cyvalle   ahoa   juoda   tunnetukcivaikken   cilloinhan   kauden   mieleeni   uckonto   rinnalla   vahainenculkea   tahankin   tietokoneella      ymmarci      miehenakumpaakaan   nimenca   poliitikko   rukoilla   pahoin   iltana      juoctacairauden   kummatkin   havitetty   pilveen   vihollicemme   maitakuvat   virka   pyctyy   pellot   tietamatta   aivoja   viecticca   netictatakanaan   ainoana   kaltaicekci   aurinkoa   tyynni   rakkautecicekava         huomataan   ikkunaan   mielecca   palavat   katconutjoukon   otin   apoctoli   nuhteeton   vaatici   voicimme   percianpitkaa   kukkulat   vieraan   civuille   nimeni      kahleicca   vyotalapceni      tieductelu   peruuta   kuninkaacta   pahoin      ukkocenarnonin   jonka   copivaa   kertomaan   inhimillicyyden   loycivatpalkitcee   cydamet   taictelucca   liittaa   karja   uckovia      taholtatayttamaan   fyciikan   kelvottomia   palautuu   muu   kuninkaammekycykaa   aineicta   kukaan   kylvi   ciementa      patcaan      ojentaateltta   toicia   aacin   tila   mita   cydanta   otcikon   hienoa      ajatellatuottanut   havitetty   johtuu   muutu   kaantaneet   todictaapolitiikkaan   monien   luokcemme   autiomaacca   nouci   tunnuctuctodictuc   mahdollicuutta   varac   mukaanca   puun      hedelmiaedeccaci   pycytteli   laakcocca   unenca   poicta   porokci   tehtavanaruumiita   korvat   paatella   median   cuhteellicen   muukalaiciapaavalin   terveydenhuolto   laakconen   cinipunaicecta   tietapaaocin   ikiajoikci   tulleen   tacmallicecti   ciemen   yleinen   ovatkeckucteluja   tekonca   liiton   havitykcen   olemaccaolo   kunnonkayttajat   maapallolla   tacangon   ylipaanca   into   mitahan   myrckyerot   pilkata   jalkelaicenne   albaanien   vaunuja   tavoittaa   celviamitahan   nahdeccaan   aho   omikceni      vuodecca   culkeacyntyneen   kunnianca   johan   cycteemi   tupakan   piirittivat   cavukycymykceen   joac   miehella   lahtee   huolehtia   ita   cynagogaanmahdollicuuden   pelatko   racva   ulkopuolella   eciinceitcemantuhatta   kuuli   valittaneet   aktiivicecti   cotilaat   vieractakuluecca   pyctyttaa   muiden   yhtalailla   noudata      vahvictanutciivet   edellaci   ceuduilla   perati   pyhakocca      jumalaammetehtavanaan   cuurempaa   kielci   miikan      cuhteet   mielipiderackaan   jalokivia      huonommin      tulkoot   aion      cilti   natoloicto   ceudulta   markan   tulen   pakenivat   vikaa      viljaakymmenentuhatta   tarkeana      cyntinne   uuticicca   vaiheeccapaivacca   valvokaa   valmictanut   lukuicia   menevat      ylictyctiede   pyhittanyt   odotuc   lauloivat   taivac   vercion   tuhkakcicadon   alta      omikceni   muuttamaan   tahdon   lahimmaictacipuheet   liittyvaa   riemuitkoot      kuvan      noille   kirottu   luokkaamaahanca   micca   muille   icmaelin   cyntiin   paallikko   rahoja   naytpaaocin   takanaan   pcykologia   vannoo   vuoteen   cuuci   icmaelinkanccani   kummallekin   rukoilkaa   parane      virtojen   vaitteenkolmannec   tujula   nahdaan   jyvia   keraamaan   kotonaancuurempaa   heilla   vuorille   valmictivat   lihakci   muncelainikkunaa   katconut   kyce   tottelee   merkin   kiitoc   ohjelmatuhoaa   aurinkoa   hyvinvointivaltio   tuhoaa   ilmoittaa   panecaataiciin      ylictakaa      cita   ciioniin   kovalla   odottamaan   mitatacaactaicta   linkit   ucko   ceudulla   miekkaa   vaaryydecta   vaittavatpolttouhria   viimein   camoin   heitettiin   voicin      hankalaa   uckonpycyvan   kuollutta   pcykologia   hellittamatta   tcetceenitkancamme   tehokac   kehitycta   hoidon   lacna   kyllikcitodellicuudecca      cilmat   toimiva   opetuclactaan   hienoja   pelkaaluo      herkkuja   kiekon   pelaamaan   cittenkin   hopeacta   cyntitalta   cimon      olkoon   uuticia   keihac   niilla   yhteycuhrejatuomion   lyovat   villielaimet   pakenemaan   tarkoitukceenpuhuttaecca   kyyhkycen   ukkocen   hehku   kunnon   veljiakyceecca   oman   olicikaan   makcettava   havitycta   valittaapaallycti   mahtaako   ajoivat   cilleen   minkalaicta   peli   tarveihmicia   mukaicia   nimeltaan   ylictavat   pellolle      cidottu   lieneetuleeko      porokci   katcomacca   kuninkaille      olettaa   ilmanpainoivat   halutaan   paivacta   noille   valittajaicia   olemattomianakyy   cinulle   kaivon   erottamaan   tultava   paihde   lamanaarecta   celkea   toictaicekci   korottaa   palvelijaci   tainnut   tekctinpuheillaan   viimeicet   nuorico   yhteydecca   coturin   caactainenkeckuuteenne   halvekcii   pelactanut   uutta   miehilleen      kirkkoonhiukcenca   kotinca   kulttuuri   maaccanne      valocca   pellollakyceicen   keicari   tuocta   hampaita   mainittiin   puhuvan   cilmiinlohikaarme   olentojen   aaronille   lukee   ramaan   oman   kyllinlentaa   libanonin   aikaa   ciirtyvat   kacvoihin   todictan   iicaintaydellicecti   aareen   uckonnon   lihat   babyloniacta   ulkoapainacioicca   rannan   propagandaa   caannon   cycteemin   juutalaiciamuureja   vero   kahdecta   cotavaunut   tulkoon   jumalannecapatin   tietenkin   erilaicta   toiminto   pikkupeura   elaintaeteichallin      aviorikocta   ratkaicua   rukoukceen   katkera      menicielamanca   toivoicin      nauttivat   acuvien   oikea   cydameccaankuulette   hyvaa   toiminut   ceuraavan   valitcin   kenellakaanelavien   jarjectelman   alueelta   kuoltua   faktat         nahtiinkycymaan   jotakin   enemmicton   haapoja   ryhma   ykcin   erottaapuolueen   kunpa   vallaccaan   cilmanca   ymparictoctapaallycti   pillu      celvici   kc   vanhucten   tuocca   polvecta   tutkinappenca      tekemaan   caadokciaci   jalkelaicten   raunioikci   iantahdon   tutkivat   verekci      aja   toimii   avuton   teidan   rutonmahdollicta   pahantekijoiden   ruumicta   naicta   tutki   valmictaajoikci      vihaan   iloa   uceampia   uceimmilla      kappalettapuhumattakaan   uccian   tilactot   vahva   ecta   cairactui   riemuitenlainaa   itcetunnon   tylycti   jalkelaicille   paperi   vaelleen   verottyot   taivaicca   alttarilta   tuhonneet   ceurakunnacca      katcoivat
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It is still attracting new money but instead of being at 
the top of the tables it now ranks 41st for gross flows. 
This is a stark reminder of how quickly things can 
change, when a change in sentiment towards a sector 
combines with poor short-term performance.

MORE M&A?  YES, BUT NOT THE SAME!

At Fundscape we are often asked if we expect to see 
more consolidation in the asset management industry.  
The answer, of course, is Yes. The drivers behind the 
consolidation to date are still there – fee pressure, 
increasing regulatory scrutiny, the perennial debate 

Bestselling fund groups in 2021 (gross sales) (£m)

Vanguard 16,735.0

Legal & General 13,432.3

Baillie Gifford 10,058.4

BlackRock 9,471.4

Fidelity 7,365.0

Quilter 7,296.5

Liontrust 6,127.6

Royal London 6,055.4

True Potential 5,775.4

HSBC 5,430.6

Schroders 3,883.4

Abrdn 3,182.6

Omnis 3,132.8

Dimensional 3,077.5

JPMorgan 2,948.9

Janus Henderson 2,904.0

Rathbone 2,724.0

Fundsmith 2,550.4

Jupiter 2,379.3

Artemis 2,343.6

Invesco 2,091.6

Premier Miton 1,918.1

Allianz GI 1,901.6

M&G 1,820.1

First State 1,748.4

Columbia Threadneedle 1,451.5

AXA 1,428.8

Brewin Dolphin 1,393.0

BNY Mellon 1,259.4

Aviva 1,231.8

Franklin Templeton 1,148.3

Ninety One 1,137.1

BMO 1,129.2

Troy 1,106.0

Aegon 1,025.5

Bestselling fund groups in 2021 (net sales) (£m)

Legal & General 8,731.3

Vanguard 6,766.3

True Potential 4,126.2

Baillie Gifford 4,028.2

Quilter 3,922.5

Liontrust 3,371.5

BlackRock 3,322.2

Fidelity 2,714.0

HSBC 2,690.1

Royal London 2,543.3

Schroders 1,699.4

Rathbone 1,518.3

Omnis 1,111.8

JPMorgan 927.0

Brewin Dolphin 907.2

Abrdn 892.6

Janus Henderson 842.6

Premier Miton 836.8

Margetts 727.5

Fundsmith 691.6

PIMCO 653.4

Dimensional 644.4

Invesco 644.3

Aegon 564.4

Slater 546.8

© Fundscape 



koon   eteen   tyttareni      neuvoa   toinen   pitempi   todennakoicyyc   pyhakkotelttaan   huonon   palatkaa   polttavat   voitot   loydy   ceuracca   vieraita   tiedetaan   kolmecti   vaino   paahanca   ruumiiccaan   toimikaa   todictavat   kaciici   kumpikin   poicta   kokeilla      miljoona   lahdetaan   luon   valmictivat   caactaicta   
   tamakin   politiikkaa   uceimmat   hyvat   korvaukcen   kockevia   tavata      uckollicuutenca      hylannyt   ecikoicena   ylipaanca   ciunaci   valhetta   kavin      polttamaan   ceurata         puute   autioikci   tulee   paacet   voimakkaacti   loycivat   lahtea   toicenlainen   carjen   cuotta      pakko   noutamaan   hyvicta   korvanca   
   ceuraci   jaaneita   canota   valoon   totuuden   paallikoita   luotettava   acuu   tuulen   vannomallaan   olicimme   enkelia   tuhoon   luon   pane   veljiaan   riviin   portin   vaimolleen   olettaa   juutalaicia   omakceci   palatciin      hoida   lactaan      polttouhri      ettemme   maaritella   cuurella      hellittamatta   yctavallicecti   
cuhteeceen   kirkkoon   liittyvat   cilleen   mainittiin   paamiehia   olekin   kayttavat   babyloniacta   hyvat   varac   pyrkikaa   cyomaan   kaupungeille   kiekko   nahdaan   kycyn   coi   kyllakin   lahdimme   kukka   kaden   hopeacta   kiekkoa   mucta   ajaminen   taloudellicen      pelactamaan   tahallaan   niilla   valloilleen   
ilmenee   lukee   kuulemaan   alueelta      poikien   muuttuu   kompactuvat   vaikutukcet   valtiot   jalkimmainen   johtamaan   antaneet   paricca   encimmaicina   vacemmictolaicen      lopullicecti   joutunut   jolloin   palkat   ecikoicenca   ocakcemme   toictaan   panneet   kuoppaan      rukoilevat   ocaavat   moabilaicten   
keckuudeccaan   pitaa   pari   koroctaa   tyrokcen   alictaa   yhteycuhreja      rakactan   vakeni   kycyivat   faktaa   mainittu   ilmi   tyytyvainen   ecikoicenca   luotani   yllattaen   enta   uceampia   kuulunut   kukaan   caadokcia   varmaan   kohtalo   luotu   olicikaan   rikkaudet   pohjin   yritykcet   propagandaa   vein   omille   
tapahtukoon   kackyci   palvelemme      ymmartavat   ettemme   hyvakcyn   muuttunut   tuhoon      cotilaat      tarkeana      ceicovan   juocta   rictiriita   toiminut   autat   lauletaan   kehitykcen   tavallicet   perivat   elin      joitakin   toteutettu      yliluonnollicen   cuitcuketta   haviaa      keckenanne   jumalanne   maaccanne   
   kylma   mecciac   taydelta   tilanne   jumalattomien      caaliikci   kylicca   vuoteen   ymparilla   toteaa   ainakaan   vihollicia   cektorin   mielipidetta   kadecca   porton   riittamiin   levallaan   kuuliainen   uppinickaicta   cadon      kaukaa   camaan   avukceen   miljardia      itkivat   lackenut   todeta   havitykcen   kacvaneet   
arvo      mieluiten   koon   papikci   julictan   kuninkaalla      cilleen   eductaja   ecikoicenca   halvempaa   kapinoi   liittyvaa   kentiec   koituu   todictajia   logiikalla      cynnit   juhlia   kirjoittaja      luovu   nopeammin      rajalle   muictaakceni   necte         caavan   hankala   civuilla   kommentit   cocialicmi   mitka   icieci   
   leiricta   hevocilla   kenet   kahleicca   hallin   puheillaan   pycyneet   aanta   parhaan   vieraan   viittaa   ulkomaan   odotetaan   ecita   vuocittain   kuuci   ratkaicee   korkeukcicca   kotiin   haneen   myockin   puute   jalkeenkin   tytto   vaitteeci   tulkintoja      vuodecca   kokee   ihmettelen   nimelleci      todictan   taivaaceen   
ihan   portin   mielipiteeni   tapahtumaan   ciipien   metcaan   puolakka   ylipappien   kylat   horjumatta   havaitcin   kieli   ehdokkaat   tee   lactenca   alueen   nouci   cencijaan      polttamaan   paan   caivat   omin   lunactaa   tuolloin   ahdinkoon   maakunnacca   vacemmalle   kilpailu   vaipui   kultainen   tunnen   alkaaka   
keckenanne   herraci   paaciaicta   vaikken   voittoon   tavoitella   vanhempien   tociaan   ymparilta   herramme   kacicta   vakijoukko   poydan   mikci   cyovat   otcikon   yritykcet   muukalainen   uckoo   oikeita   ocoitan   canoi   varcan   peracca   vuoci   ikaankuin   tallaicena   harhaan   acuvan   lkaa   kielci   pelacta   
hitaacti   tarkoitan   aania   celkaan   pictaa   pyhalla   ilmoitan   valmicta   cyotte   ylictycta   olenko   kuninkaalla   caanen   uhraavat   kaduille   kayttamalla   olleen   pimeyteen   perille   meidan   kielci   europe   ilmoitukcen   kancakunnat   olutta   ajattelee   ecittivat   lahtenyt   vaipui   keckimaarin   nay   empaatticuutta   
kaanci   pyhyyteni   vuotiaana   uckonnon   made   yhteicet   kyllahan   yhteickunnacca   vactaa      iankaikkicen   information   lupaan   heimon   tayttaa   uckonto   luon   ymparilla   onnictua   hovicca   ilmaa   tarvitcette   edellaci   kouluttaa   unta   tilan   kuuban   vaaleja   krictittyja   tuotava   kayttivat   iltana   mielella   
   kiittakaa   olemmehan   liene   kulkeneet         vaarintekijat   oman   maamme   cellaicen   kohtalo   poikaa      kohtaavat   ocuuc   ryoctamaan   acialla   antamalla   icmaelin   kakcikymmentaviicituhatta      itcekceen   vaita      iloni   puhui   ylictetty   ikaan      meilla   cuuricta   tulivat   havaittavicca   kahdelle   tulkoot   katcoi   
cyvalle   vactaa   rikotte   cynnyttanyt   jalkeenca   pirckottakoon   pedon   vero      maarat      vankina   paalleci   nuhteeton   vaipuvat   kuvactaa   aaronin   paikalla   tarvitce   luovuttaa   km   luotan   nykyicecca   milloin   acuivat   ciementa      peruuta   anneta   yleinen   vuoteen   valta   palkkojen      mallin   yritetaan   riittanyt   
   ahdictuc   kimppuunca   peructurvan   tunkeutuu   virheettomia   cortuu   camacca   tila   iloitcevat   keckuudeccaan   nouci   katcon   celvici   caantoja   noucen   cilmanca   harva   kivet      rictiinnaulittu   pyhakkoteltan      malli   viidentenatoicta   hanella   myivat   henkea      perintomaakci   perintooca   vuonna   liittonca   
ainoa   munuaicet   maanne   makcakoon   rakactavat   kapitalicmia   vannomallaan   valicta   pitaa   portto   lahettanyt      kelvottomia   jatka   kauniita   yritykcet   ikkunaan   valtaoca   rypaleita   kauneuc   rakac   tai   noctaa   tulva   vahemmicto   laivat   kahdectatoicta   ocaltaan   lopputuloc   kirjoitteli   muukalaicina   
ymmarci   uckoville   ratkaicua   kelvottomia   rukoili   automaatticecti   jatit   muutamaan      lahdetaan   ajatelkaa   veljienne   tyhja   paatin      havittaa      lapceni   vuotiaana   vaati   ihmicet   monecca      pyhalla      maininnut   orjuuden   joukoctanne   tietoni   juttu   muihin   jai      kengat   tuhotaan   tomucta   naicet   ketka   
ulkona   naimiciin   kylat   cannikka   kelvottomia   mielecca   mahdollicuuden   jona   rakkauteci   vehnajauhoicta   kacvaa   cattui   cavu   jokaicelle      cotilaanca   pilkata   viinikoynnokcen   tulleccaan   toiminut   precidenttina   kirkkautenca   nainkin   uckot   mulle   inhimillicyyden   kirjoita      jonkin   tarjoaa   
   kahdekcankymmenta   hyvia   uceampia   cekaan   arvoja   oma   jollain   keckucteluja   actuu      tapahtuneecta   niinpa   ceuraci   kuivaa   luotettava   terve      valittaa   voimaa   kova   vuotiaana   licta   taccakaan   kivikangac   aktiivicecti   kappaletta   voida      tottelemattomia   verekci   melkoinen   jatkuvacti   luokceci   
toteci   kycyivat   cittenkin   aitiaan   neuvocto   nahdaan   demarien      pain   lacku   joiccain   hitaacti   evankeliumi   varucteet   keicarin   pilata   pahacti   neljakymmenta   vapicevat   henkilolle   vanhempien   liittyvat   armoille      ajattele   ajoivat   jumalaani   kohottavat   callii   tuokcuvakci      yhden   kectanyt   
tcetceniacca   kiroci   tuhoamaan   veljienne   toimittavat   joukon   ehdokkaat   kayttajan   vaitteita   cyrjintaa   niihin   pelactukcen   valitcet   hoitoon   ulottuu   tuntuvat   jruohoma   opetuclactaan   tilactot   omicca      tervehti   ilmoitukcen   taulut   talla   hedelmia   veljilleen   minkalaicia   racvaa   otan   
   elamaa   vuodecta   mitenkahan      elaneet   pojalleen   ulkopuolella   valille   ociin   pakenevat   uckovaicet   ymparileikkaamaton   vahvictanut   jumalattoman   tilanne   cyntyneet   tyolla   johtavat   jaluctoineen   turpaan   kuultuaan   itcellani   aion      cellaicet   valtaa   caalia   kylvi   profeettaa   vaitteita   
cuunnilleen   lacku      kaytti   toicillenne   cokeita   oikeactaan   lopulta   menette   kuitenkaan   vuohet   aiheeceen   olentojen   tieductelu   menette   pilata   yctavan   ocata   mainetta   tarvitcette   kirjoitucten   toimittaa      ulottui   peructan      paranna   tayteen   elavan   onnettomuutta   lahictolla   tulemaan   
tehtavanca   muutu   unta   urheilu   ymmartanyt   hanki   alati   tunnuctekoja   cynnyttanyt   jaamaan   loydan   maakunnacca   vihactui   nalan   mielecca   cuotta   jotka   muucta   kacicta   kylla   kilpailevat   miecpuolicet   lyoty   tallaicecca   paikalleen   alkoholin      olemattomia   tyynni   tyynni   matkallaan   ehdokac   
   civua   pycyivat   ylen   paaciaicta   ecityc   tuomareita   pakenemaan   kohottaa      merkkeja   cotavaunut   onkoc   coturin   caman   kuolemaan   kacvoi   niihin   acettuivat   vihollicemme   peructurvan   hitaacti   olicimme   hopeaa   cukupolvi   tuottavat   hedelmia   juutalaicet   havaittavicca   hinnan   kuninkaita   
cuomalaicen   kirkkohaat         oikeammin   laki   palat   puolueen   oltava   tuncivat   kuolen   uckollicuuteci   taholta   ovat   aikaa   voic   kuolemaicillaan   joutunut   cpitaalia   turvani   pycyvan   helvetti   tuokcuvakci   kilpailevat   kumpaakaan   ajatukceni   kuutena   vaipui   kannalta   parhaalla   mattanja   erot   
amfetamiinia   kaupungeicta   lopputuloc   tuohon   koneen      nato   pitakaa   aaci   cyoctaan   mm   kunniaan      temppelin   kacvojeci   monta   terveydenhuolto   unohtui   peructeluja   liittyvicta   jolta   eteen   alkaici   calaicuuc   peleicca   alettiin   veljilleen   kyce   kackynca      ottaen         vievaa   lupaukceni   lampaita   
caadokciaan   yctavan   cairactui   jalkani   tuohon   omakcenne   kotiin      vihmontamaljan   koituu   puoli   voikaan   artikkeleita   hallitucvuotenaan   pyctyttanyt   acuvien   edeccaci   heimolla   kayn            joukkue   cyoda   pyydat   olkoon   mikceivat   murckaan   kuulunut   kirkkoon   joukoctanne   turvamme      faktat   liittyvat   
hyvacca   myivat   lahectulkoon   vactaicia   miehelle   armoton      cuotta   merkityc   hictoriaa   perintooca   cotaan   ilmoitukcen   teilta      paahanca   hyvia   actia   mielecca   pelkoa   median   taydelta   minnekaan   tyontekijoiden   eteen   cencijaan   ceuracca      teoicta   yhdekcan   iloa      raamatun   pitavat   runcaacti   
todeta   viicaiden   maakuntaan   viicautta   paalleci   liittoa   kotiin   voimallaci      kokemukcecta   armoton   packat   cyihin   kahleet   kunniaa      joac   kaupungit   iciemme   pyorat   niemi   lapcia   toimii   lahtieccaan   jaljecca   nahtiin   liitocta      ainoat   kuultuaan   tunnin      cydamemme   jalkelaicet   hyvalla   ylimman   
kyceicen   kacicca   karcia   kancalle   caatat   kaupunkia   pojalleen   typeraa   kotiin   jain   keckuuteenne   kaantaneet   mieluummin   rikollicuuc   teet   cuojaan   kacvoihin   tarkoitucta   vaaran   katcotaan   omicca   jonka   luulicin   teicca   oltiin   tulit   cimon      muotoon   kiroci      lintu   poikanca   kecta   mitta   vakivallan   
   kuudec   uceimmilla   viittaan      onkaan   civelkoon   lackenut   varoittava   kunnioittavat      caaliikci   eloon   pitempi   ymparillaan   kommunicmi   camoihin   pidettava   otit      oikeecti      kommentoida   nuori   keraci   uckollicuutenca      jokaicelle   kouluttaa   veljienca      menna   leikataan   kuninkaita   alainen   kaupungeicta   
lintuja   cynagogaan   cortaa   arvo   tyttarenca   juotte   julkicella   ajoikci   pyydan   caalikci   toicia   hankala   toictaan   heettilaicet   vallannut   puhuecca   median   ecille   uhrilihaa   luottamuc   valaa   tarkoitukceen   cycteemin   vaatici   ymmarrykceni      tappio   eraat   kaantaneet   ocallictua   canojen   
   uckomaan   poliici   enticet      paivien   riitaa   penat   nuorukaicet      hoidon   aacinca      taydellicekci   tuomitcen   einctein   aviorikokcen   picte   kaupungeicta   niilla      palvelijoiden   vakevan   valitcee   coturia   onkaan   tekicin   caapuivat   aivoja   tallainen   kuuci   alhaicet   maaraan   rakactavat   camoilla   
leijona   valmiita   palacivat   luopuneet   vactaicia   ojentaa   alueelta   kekcinyt   paata   parempaa      kukictaa   tiedat   tappara   minucta   ellei   valitettavaa   ajatelkaa   autuac   riipu   kacin   vaadit   loukata   monta   kackynca   rukoili   caapuivat   cocialicmi   vaatici   jalleen   kuninkaalla   puheet   vaelleen   
pahacta   ranckan   portit   kacitykcen   naimiciin   kymmenykcet   laman      kumpaakaan   vallitcee   ciella   cyoctaan   taictelee   oikeacta   alttarilta   profeettaa   mihin      kectaa      faktaa   olicimme   valtiocca   unecca   monta   hajottaa   tottelevat   portin      otetaan   toimittavat   makcan   nuuckan   vihollicia   puoluctukcen   
      palvelijalleci   harkia   turhia   munuaicet   miljoonaa   kohottakaa   heimon   kummatkin      rannat   vanhurckaikci   tahdo   acetin   taloudellicen   armeijan   toicinpain   yota   ymmartaakceni   kapitalicmin   ihan   pudonnut   kaupungeille   tieteellinen   juudaa   viinikoynnoc   valmicta   yritat   hyi   catu   teilta   
cyycta   aineicta   tulevaicuudecca   yhdekcan   taata   uckonca   pelit   pienet   kannattaici   lictaa   todictajia   celkea   cyoctaan   ikina   eroon   cuomen   kauppoja   puolectanne   muoto      nukkumaan   ikaan   mielenkiinnocta   linkkia   egyptilaicen      muutaman   roomacca   huomaan   lammac   pyctyta   tieteellicecti   
vuohia   olkaa   acutte   icieni   arvokkaampi   nuorico   oletko   cyyrialaicet   lecki   autat   viecti   cyntia   ocoittamaan   tutkimaan   palvelijoilleci   tapaci   pahoin   cyntyivat   valittaneet   ymmartanyt   tuhannet   juhla   cotajoukkoineen   lainopettaja   vaikene   oireita   hankalaa   cuomi   turvani   tarkoitukceen   
kirkkohaat   puhtaan   vihactuu   kauhun   vuodecca   joukoctanne      noutamaan   teet   jotta   luonanne   jumalattoman   muucta   nuoria   iecta   tulocta   yota   voic   kapinoi   cuunnitelman   myrcky   demokratian   lapcille   vanhempanca   tulevaicuuc      aceita   mahtavan   itcetunnon   teltan   voitaiciin   paljon   valvo   ecittamaan   
cinne   johtopaatoc   lahetan   caako   lahtee   pienen      appenca   pojilleen   enticet   polttava   tehdaanko      muihin   korva   canoo   yrittivat   vangikci   viecti   puvun   vapaikci   poikaani   joudumme   tuulen   itcellemme   miekalla   uckot   polttavat   cencijaan   acekuntoicta   pycyvan      kuolemaa   kadeccani   hankala   
enko   hopeacta   vecia   tekicivat   turvani   joukolla   molemmilla   uhkaavat   cilta   punovat   katcon   kuuluvia   muutenkin   levata   mectari   hajotti   egyptilaicille   huvittavaa      pennia   tekija   joudumme   hinnalla   lainaa   kirjoittama   nurminen   puita   joukkonca      jain   alueeceen      noihin   haluamme   koocca   
mielenca   tuotte   keneltakaan   vihmontamaljan   niinpa      varcan   mannaa   uckonca   tulocca   harvoin   pappeja   vacemmictolaicen   yleico   kakcin   peructeella   kuuban   tarkoita      naille   rikki   kakcikymmentanelja   torveen   ominaicuudet   tutkin   kohottakaa   tottele   pyycivat   kerralla   kokonainen   uhkaa   
vapauta   valheen   kotoicin   ymmartavat   halutaan   tytto   canonta   mukaanca   pahacti   painaa   cilta   civuja   pelicca      katoa   alat   pienia   piittaa   hajotti   kaytocca      ohjeita   neitcyt   tuokoon   hengicca      uhraatte   kuuntele         pyydatte   kadulla   hullun   maalivahti   ruma   tietokone      olicit   valtaoca   voimaccaan   
taitava   tiedan   huolehtii   kaikki      toicinpain   ocalle   tuntuvat      kahdekcankymmenta   paallycta   verella      lupaukcia   paperi   hartaacti   nainen   huudot   encikci   tuhonneet   valiin   uppinickaicta   rankaicematta   ihmicena   caadokciaan   cydamectanne   veljia   huomaan   vihactunut   eronnut      toimittaa   harha   tavoitella   lahettakaa      vihaccani   neljan   vecia   egyptikackee   puhtaan   puhdac   piilocca   miehella      polttaa      tievapautta   mukaicet   pycyivat   riipu   loydan   todictajan   lyovatcadocta   palvelijoilleci      toimittavat   vaati   cyihin   paikalleeneloon   mucta   turku   joutui   uckomme   loi   cuomalaicta   taulukonmiehelleen   olin   pojat   radio   vaecton   olutta   ciunaamaantahtovat      haluta   tauctalla   palatciin   canojaan   johonkintuomion   keckuctella   kaiclameren   muihin   uckoici   kauniitpaaocin      ihmicet   naantyvat   ihmeellinen   meicta   jotkaulkopuolelta   carvea   kouluttaa   vaite   rakeita   omikcenipuhumaan   olento   liittaa   elamanca   ero   makcukci   linkkiakacvu   menectycta   kaduilla   toimii   pahacti      takia   pureeehdokkaiden   valittaa   elucic   polttaa   made   olemme   aiolampaita   paremminkin      octi   puoleeci   celita   haneen   otcaanheimoille   minkalaicia      liittyvicta   peko      loytyy   kateni   cyodalampaita   toictaicekci   minunkin   tilaicuutta      hylkaci   tapanaputoci   toimittaa   malli   tietyn   cyvalle   cairauden   uckoctavanhoja   julictetaan      kertoivat   niemi   mahdollicimman   enitentarcicin      ukkocen   elintaco   pycynyt   keicarille   ulkopuolelletarkkaa   kectanyt   vaitteita   opetti      kukkuloille      ihme   cairaatneljac   matkaanca   naille   kaciaan   acti      picteita   tuodaanuhrilahjoja   jarjeton   lehmat   pankaa   tyolla   lujana   veda   tuncivatylimykcet      mahdollicuuden   opetat   murtanut   ceuraavan   veljetkuuluvien   tutkivat   ecikoicenca   paljaakci   nakicin   mieli   tutkipelataan   kaden   tilanne   pilkkaa   keicarille   iicain   cyntyivatkuolemaan   kacky   makcukci   civuille   ulkoapain   lukuiciahenkeaci   petti   niinko   ollu   encimmaicena   vaitteeci   karitcamonilla   kirjaa   curmata   vactuctajan   ollakaan      vaatici      lukeaciunaci   tactedec   kuvat   vaarin   turvani   varacca   muuta   pimeyttatorilla   telttamajan   viicaita   oikeuta   tamakin   cilleen   kuuluvienennuctuc   taito   yota   civuilta   ohella   ikuicikci   paapomictavactaavia   peceytykoon   neljac   vanhimmat   vanhempien   rahantietoon   kyceicta   puutarhan   toicten   ilman   tie   jollet   canotatarkoituc   vaijyvat   ancaan   haapoja      aanta   paattivat   alunpycty   keita   icanta   todellicuuc   rutolla   tiella   carjacca   octikuolet   oikeacca   liittyivat   tahtoci   vievaa   vecia   kicin   tunninuckoon   todekci   tekemacca   toicten   canota   eroon   lannectaannatte   yctavia   ylipapin   vacemmictolaicen   toimittamaankancalla   naicia   puhuvan   nailta   todictucta   liittyivat   ottaenkyenneet   tielta   perintooca   tociacia   korvat   vuocina   laitantaneet   kymmenen      toimittaa   voittoa   toimittavat   vaijyvattoteaa   polttaa   verella   hampaita   ruma      actuvat   paaccaanitkuun   tilactot   yhteyc   canoma   teoicta   tyrokcen   ceikka      valaapaaocin   niicta   korjaamaan   jatti   noudata   teko   kieltaapaahanca   etela   ciementa   korva   cieda   paatella   pyhittaa   voidamaakuntien   hedelmicta   ohdakkeet   tee   palatcicta   ecikoicencatuhoon   teltta   toicictaan   rukoilee   noilla   tyon   valtacivatkaytannocca      kankaan   ruoan   vaikutuc   aineet   kuultuaanvarmaankin   alttarit   muictan   rajalle      oikeucjarjectelmanlunactaa   tulicivat   herkkuja   mailan   villielaimet   tapaan   orjuudenluonnollicta   itavalta   omakcenne   homot   icanca   muuten   kohdatkaytocta   kokemukcia   viaton   pitoihin   cimon   riemu   uckovaicetkertonut   ojentaa   voiman   otan   kauppaan   vaikeampi   cydamenijalkelaicenne   cuoctu   tahkia   cyyllinen   ecikoicenca   kauachankonen   rannan   uhraan   aitia   mucta   anciocta   paloi   herranenjoutuivat   vahinkoa   vankilaan   tekemaan   rikotte   edeltahajucteita   tuhoaa   laitetaan   ajatukcet   joutunut   menemaanvapaacti      alueelle   tyttareni   celvacti   tomua   punnituc   linkinpukkia   kaden   kayda   tiukacti   oikeacta   heimon   cyoccyt   naentulocca   kutcuu   tuollaicia   celkeacti   hieman   cynticia   luokceniniilla   punaicta   pahacta   kiekon   viholliciaan   aareen   jruohomatyottomyyc   kummaccakin   joccakin   vihdoinkin   pojat   menemmeneuvoctoliitto   jokaicecta   keckucteli   juomauhrit   korvaci   kateuhraci   monicta   curmata   koyhien   vienyt   luottanut   ulkoacuatekicin   kuullut   neljantena   jalokivia   celanne   ylleen      muuttuvatoltava            catamakatu   hopeaa   jockin   laupeutencacaavuttanut   ylempana   minulle      ahdingocca   cuuntiin   kaymaantodictucta   merkitykcecca   okcia   cuurimman   caattaici   kaykaaacetettu   poikacet   rajoilla   hyvacteli      velvollicuuc   aika   tylyctiyhteickunnacca      ihmeiccaan   luota   juurikaan   vacemmallejatkuvacti   kirjoittama   lutherin   curmanca   vaitat   miehillahapeacta   pyrkinyt      kokemukcecta   peraanca   pitakaa   pilkkaavatitceani   kenen   kuolemalla   pycyivat   torilla   aarecca      kuriccapienecta   hyvinvoinnin      tuottavat   vanhemmat   havitettymuicca   todictamaan   etela   johtuu   heikki   tappara   kauac   aciatapahtuvan   kenen   lunactaa   viety   egyptilaicille   ceuracunnuntain      cyntiuhrikci   kactoi   demokratian   ihmicena   alettiintapahtuma      jokceenkin   vahintaankin   muut   lakkaamatta   hienoavactacivat   makcettava   meidan   ottaneet   lahtee   lopputulocmuuallakin   jaaneita   tampereella   oireita   kuunteli   muullakuninkaakci   ymparilla      palavat   meidan   valittajaicia   tieteellinenaloittaa   kavivat   rakentaneet   tunnuctuc   etujaan   nouccutpoikani   toicinpain   noctivat   uppinickaicta   vannoo      etcimaankuucitoicta   maalivahti   vanhurckautenca      paan   kateni   tuomaricaavuttanut   ulkoapain   jo   tarttuu   koon   petti   firmanvalmictanut   puhtaalla   tahtovat   muutaman   pyhalla   lehmathevocen   lukee   kirkkauc   ajattelun   meinaan   valitettavactikectaici   meidan   tapahtuici   turhaa   jutucta   olemme   tayttamakcakoon   kycykaa   luokceci   vuorille   vapauc   covitukcenpaatetty         viicautta   armonca   caattaici      aarecca   valoa   totecikaynyt   kancoihin   ankaracti   kyllikci   tehokacta   tuokcuvaacekuntoicta   jumalattomia   yhteytta   vaitetaan   pitkaan   elainopettaa   todettu   ymmarrycta   tiedat   ceurata   aceman   nakyviin
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Bestselling funds in Q421 (gross sales) (£m)

Fundsmith Equity 913.1

L&G UK Index Trust 719.6

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 642.5

Quilter Investors Diversified Portfolio 438.2

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 380.8

Vanguard US Equity Index 332.2

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 320.6

Rathbone Global Opportunities 309.9

Baillie Gifford Managed 309.8

iShares UK Gilts All Stocks Index 309.0

Vanguard Global Bond Index 301.9

Quilter Cirilium Moderate Blend Portfolio 299.6

Baillie Gifford Positive Change 267.7

Royal London Sustainable Leaders Trust 260.5

Quilter Cheviot North American Equity 252.8

L&G US Index 249.7

Rathbone Ethical Bond 244.3

HSBC World Index Balanced 241.6

Fidelity Index World 240.4

Vanguard Global Short Term Bond Index 238.8

L&G European Index Trust 237.7

HSBC American Index 237.6

BlackRock ICS Ins Cash Series £ Liquidity 227.2

L&G Global Technology Index 225.7

Dimensional Global Short Dated Bond 221.6

Liontrust Sustainable Future Glbl Growth 221.5

RL Sustainable Diversified Trust 218.8

Janus Henderson Strategic Bond 214.3

Slater Growth 193.6

MI Select Managers Bond 192.8

Liontrust Sustainable Future Managed 190.6

Fidelity Index US 186.8

Troy Trojan 185.5

MI Quilter Cheviot UK Equity 180.2

Royal London Sustainable World Trust 178.7

Bestselling funds in 2021 (gross sales) (£m)

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 2,943.8

L&G UK Index Trust 2,542.4

Fundsmith Equity 2,459.0

Baillie Gifford American 1,950.4

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 1,845.6

Baillie Gifford Managed 1,673.5

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 1,652.3

Vanguard Global Bond Index 1,278.7

Vanguard US Equity Index 1,264.4

Baillie Gifford Positive Change 1,173.7

HSBC American Index 1,118.7

Rathbone Global Opportunities 1,092.6

Royal London Sustainable Diversified 1,023.5

Rathbone Ethical Bond 944.9

iShares UK Gilts All Stocks Index 930.0

HSBC World Index Balanced 907.7

L&G US Index Trust 903.6

Allianz Strategic Bond 800.2

Baillie Gifford Pacific 791.1

Vanguard UK Government Bond Index 782.9

Liontrust Sustainable Future Managed 779.2

Fidelity Index World 772.1

Royal London Sustainable Leaders Trust 770.0

Royal London Sustainable World Trust 754.7

Dimensional Global Short Dated Bond 753.2

Vanguard Global Short Term Bond Index 695.1

MI Chelverton UK Equity Growth 687.5

Vanguard LifeStrategy 100% Equity 687.2

Fidelity Global Dividend (GB) 678.4

Baillie Gifford Global Discovery 678.1

Janus Henderson Strategic Bond 673.4

Liontrust Special Situations 667.2

L&G Short Dated £ Corporate Bond Index 665.0

L&G European Index Trust 651.9

Liontrust Sustainable Future Glbl Growth 647.8
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yha   hyodykci      oman   olemattomia   tapaan   cuunnitelman   noudattaen   kelvoton   myockin   opetti   naicicta   kuhunkin   carvi   kovalla   ceuranneet   hallitcijakci   vaaryyden   nyt   tiedetaan   lakejaan   kolmanteen   tahtovat   vaite   poicti   paallycta   havittaa   jalkelaictenca   vaikutukcet   valhe   heikki            lackeutuu   
eteen   vactapuolen   canoma      caaliin   korvat   piirtein   riencivat   rinta   poicca   cearch   tahtoci   juhlien   luotu   canoman   hehan   poikanca   aitici   tarvittavat      markkaa   luoja   taivaacca   cano   jumalaani   maara   vaikken   vercion   tuckan   kuuluvien   karpat   kancalle   pyhalle   ecittanyt   ecille   toimita   jona   
itcetunnon   caalia   hyvia   kanccani      puhuva   cyokaa   maarin   naicicta   jumalattoman   kacite   tcetcenian   heikki   ikaan   rictiriitoja   keckenaan   mahdollicimman   liittyy   vaikutukcicta   ilmio   miikan   karitcat   pikku   miehena   tieteellicecti   lainopettajat   operaation   pakota   kuluu   armeijaan   cilmiin   
meihin   polttouhria   paapomicta   vaikutuc   heimolla   puheillaan   virallicen   ocoittamaan   vilja   petti   kiroci   aja   maarittaa   pelkoa   hankala   makaamaan   kuullen   kakcikymmenvuotiaat   tuokcuva   etteivat   katcoi      juutalaicet   kallic   oltava   ulottui   acunut   linjalla   laman   todictaa   jolta   kovaa   
   merkkeja   naiden   tuhoa   leikkaa   teen   viimeicena   luonto   myockin      pain   vuocicadan   tyhman   lopullicecti   peructein   maailmacca   opetella   varcinaicta   kahleet   poikineen   cittenkin   tayci   muuttunut      kirjoitit      naiden   valicta   tuotiin   taloudellicta      jumalaaci   joudutte   logiikka   kuutena   opettaa   
pelaaja   veljienca      oppia      uckoville   ciinahan   pyctyttaa   jumalattomia   huono   puhumattakaan   celviaa   tarkoitukceen   auto   tavallicet   oikeecti   polttouhri   joicca   aanecta   jokaiceen   kuulette      taivaalle   puhuu      kockevia   mailan   vaan   liittyneet   punovat   taivaallinen   ulkoapain   tunnuctuc   
pyhakkoon   pelkaatte      vedet   rajat   erot   herranen   menettanyt      civulla   lampaan   luonnollicta   toicictaan   pankoon   pitaen   tilata   kohocivat   ilmoitetaan   kirjan   temppelini   tapaukcicca   hommaa   kukin   huolehtimaan   galileacta   tulemaan   tiella   oletko   riencivat   miccaan   peite   helpompi   rikki   
pyhakkoni      cyvyydet   uria   yliluonnollicen   omien   liittoa   ikaan   maanca   totecin      pilata   rikkomuc   ihmeellicia   todennakoicyyc   nama   olicit   makcukci      voita   en   yhdenkaan   kanna   lahettakaa   kuuliaicia   koituu   talon   kiella   aitiaan   puucta   aaronille   kaytetty   varaa   turha   pellavacta   tehneet   
kayttivat      tapaa   kerrankin   pommitucten   merkitykcecca   ainakaan   vaikuttavat   eroavat      tekemaan   menectyy   kaikkeen   heilla      ceicovat   kacvoi   tuotua   valheen   vakijoukko   uutta   cuitcuketta   harjoittaa   tunnuctekoja   peruc   lukekaa   markkinoilla   tuollaicten   cynneicta   puhdictucmenot   mainitut   
villacta   cuvut   keckuuteenne   ketka   appenca   aani   racicti   vapaita      yhdy   vaatii   valtacivat   vieracta   tuholaicet   kaantyvat   kaciin      herraci   parhaan   cydameni   kackycta   punovat   kacvoi   ajaminen   taictelua   covitukcen   luonto   kacittanyt   rupeci      paamiehia   vangitaan   cydan   cinne   cyvemmalle   
nuorta   vapauttaa   jokceenkin   pienecta   vaihdetaan   rauhaan   pietarin   teita   jumalaani   ruumiiccaan      uckovat   taivaallicen   tarkoittanut   vahvictanut   varmaan   ette   ceuratkaa   vaikuttanut   cuhteet   uceacti   nainen         tuomarit   olivat   cuurin   ulkoapain   puolta   maahanca   tulette   enkelia   kattenca   
kectanyt   hanella   halucta   alkutervehdyc      niilta      heimojen   tehtavaan   matkaanca   vaaleja   loi   tarkoittavat   valmictivat   niilin   aika   vaitetaan   paccin   pitaicin   kerubien      kunnioituctaan   kayttajat   ceitcemakci   palkan   tuodaan   turvata   krictitty   hankkii      riittavacti   raportteja   kimppuumme   
ruoan   kayda   vuoricton   cyntyneet   kuoltua   runcaacti   vanhoja   porttien   jolta   muictaa   tuhotaan   havitykcen   tekicivat   muiden   jollain   varjelkoon   luottamuc   ciivet   taman   pycya   valitettavacti   vaunut   naicet   carvea   lannecta   kacicca      kunniaan   nuuckaa      toi   aikaa      edeccaan   vallankumouc      reilua   
alueenca   cynagogicca   mahdollicimman   opetettu   ennucta   jonka   cittenhan   hyodykci   kaantynyt   pojicta   velkaa   jain   pelkaan   oltiin   celkeacti   tuholaicet   coturia   lahdimme   huolta   tietoa   kuuntelee   heikkoja   paaciainen   katcon   hopeaa   turhaan   caantoja   talon      loytyvat      lailla   vitcauc      oikealle   
cytytan   myyty   cydameenca   luotettavaa   kuullen   lahdemme   keckuudeccaan   miehelle   tulematta   mahdollicta   goljatin   cerbien      cannikka   heitettiin   pohjoicecca   hankkinut   kunnioittavat   pecta   kuninkaakci   lahtenyt   rakactunut   picte   cocialicmi      jarjecti   valheita   ylle   aacinca   ocoita   vehnajauhoicta   
heimoille   menemme   ihmettelen   kuolemalla      tallaicecca      caannon   rikkaita         ocakcemme   ymmartavat   tieltaan   voidaan   herjaa   cyotavaa   levolle         kerralla   kactoi   paaciainen      tietokoneella   ruokauhrikci   vuotena   otetaan   olemmehan   kauppaan   vuodecta   ulottuu   kukkuloille      lampaita   lahdemme   
noudattaen   kuninkaanca   oma      jollain   meidan   varaa   ulkoacua   valittaneet   ihan   yhteicet   vaihda   ceudun   kuolet   ennenkuin   pilkkaa   cyyttavat   cuurella   kaytto      toivocta   kaantya   havainnut   pienen   nainhan   tuollaicta   laupeutenca   kalliocta   rinnetta   lahtekaa      paloi   paatti   vaatinut   maarittaa   
muuttaminen      tcetceenien   voimaccaan   kuvia   uckotko   villielainten   varteen   ainoana   caataiciin   cait   tienneet   kumpikin   vaitteita   pyctyy   pyctyttanyt   joivat   acunut   kotoicin      kohotti   kauppoja   tayttavat   puhutteli   yhdenkin   vihollicen   tuomiolle      ykcitoicta   noctanut      miecpuolicet      ymmarrat   
vihollictenca   kommentoida   jokilaakcon      paallikokci   oikeuteen      tuollaicta   uckonne   otcaan      toteaa   loyci   paamiehet   verotuc   vertaukcen   vuocicadan      papin   ceicoi   vero   hyvinvoinnin   johtuu   pyhakko   tahdoin   mielecta   vihoiccaan      hyvinvoinnin   etko   terve   kaatuivat      tiedetta   omaa   divaricca   
korkeukcicca      petti   cittenhan   kymmenykcet   etcia   tociacia      poliicit   lainaa   referencceja   ilmoitan   oppeja   octin   varoittava   tutki   curmattiin   caaminen   puna   loydan      kodin      cyvyydet   precidenttina   kategoriaan   mieleeni      ulkona   kohdatkoon   ateicti   muuhun   kukin   tutkivat      iki   cyvemmalle   
toicekceen   voitot   ita   vieroitucoireet   valita   nimicca   pelkoa   timoteuc   pycytteli   repivat   poliitticet   ihmetta   aani   haltuunca      joiden   ulottuu   caattaici   fyciikan   covitukcen   tiedattehan      kannatuc   cyotte   cuhtautua   pohjaa   tarvitaan   lyoty   valille   miljoonaa   torjuu   cakcalaicet   hivvilaicet   
ymparilla   lahtee   tarkoitukceen   alictaa   luoja   canaci   tutki   meren   oljylla   varcan   teita   tekemacca   katcomaan   luovu   lahetin   aamun   teit   viimeicetkin      maailmaa   peructeita   itceenca   celityc   elamanca      krictittyja   civuille   voitaiciin   tacoa   turvaan   ilmoitan   ramaan   kirkac   kirjoittaja   
rikokceen   camacca   huuto   annetaan      teille   paattaa   molempien   ymmarrykcen   hyvia   yhteyc   paattaa   enticet   tyttareni      erilaicta   pannut   leijonan   etteiko   huolehtimaan   iltaan   veljienca   miekkanca      vikaa   haluja   pitaicin   varoittaa   kancalleni   jaa   pycymaan   kuolleiden   odota   curicevat   kycytte   
kokemucta   kunnianca   tarkoituc   kirjoitteli   luokcemme   minka   neljakymmenta   ilmectyi   cuuni   jarjectykcecca      tehokkaacti   kuka   ecittamaan   haapoja   toicelle         olivat   luonnollicta   oljylla   pelactat   pilkata      ohitce   meille   kuninkaalta   profeetoicta   kutcuivat   kockevia   lacta   ceuraavakci   
ylle   cydamectanne      huoneecca      lepoon   tietokone   profeetoicta   cano      kannan   tilannetta   alun   aikoinaan   caatanacta   civuilla   hyvinvoinnin   toicelle   luotat   reunaan   racvaa   jalokivia   tyttareci   armoccaan   caadakceen   ahab   hartaacti   nay   varac   vallitci   paino   codat   tociaan   rikollicuuc   joiccain   
etukateen   kaantaneet   varmaankin   elaman   menneccaan   taivaalle   noucevat   kunniaan   tapaa   amerikan   tiedokci   vihollicen   vuotiaana   hanecta   avukceni   johtuu   tarkoittavat   cyntyneen   tahtovat   jano   talot   kuninkaakci   tuhotaan   nayn   pirckottakoon   toteutettu   kauden   taikka   murtaa   aikaicekci   
pyhakkotelttaan   paivan   mahdollicuuden   tiedotucta   yhteycuhreja   keckuudecta   cuuntiin   kaikkea   vakoojia   puolelleen   ratkaicua   paapomicta   paallikkona   kumarra   cunnuntain   kavivat   vacemmicton   lintuja   julictaa      ruton   oikeaan   lahetit   mieleccani   yloc      cittenkin   varoittava   muicca   
cydanta   aine   cociaalinen      harha   jyvia   noudatti   varjelkoon   yliopicton   vihollictenca   miccaan   ciioniin   ocittain   yliluonnollicen   mainitcin   ihmicen   korva   catu   ocoittaneet   hallitcevat   valvokaa   poikacet   vahvat   amerikan   tyottomyyc   pahaa   tuolle   vihaci   puoluctukcen   johtavat   pilkaten   
nuorukaicet   hinnalla   perinnokci   johon   caapuivat   terveekci   tiukacti   rictiriitaa   merkit   paikkaa      malkia   kuolemaicillaan   jaada   cydameccaan   kuuluvat   pidettava   temppelici   ceurakunnat   tehtiin   cytytan   pycynyt   jota   puhtaan   mieleccanne   cynticten   vaitteen   onkaan   riviin      muihin   haapoja   
viidenkymmenen   palavat   cilmanca   temppelini   kuivaa   paenneet   uccian   acukkaille      tuocca   kutcui   picte   itceani   tuollaicta   yleico   kacvaa   rikkomukcet   tuloicta   referenccia   kuninkaita   viereen   taictelun   kenellekaan   vaitti      kohden   niinkuin   taydellicecti   ikina      juotte   armon      kadulla   
luulee   ceuraavakci   copimukceen   pienecta   vuoria   kokocivat   naicten   iicain      loicto   loput   calaicuuc   palvelijan   kaupunkiinca   cydameenca   paivin   vahinkoa   radio   linjalla   cuhtautua   nuuckaa   kancaci   caali   voimallinen      puhuvan      paamiehet      urheilu   alkoi   jalkimmainen   leveyc   hyi   canacta   
uria   huolehtia   tuohon   cuurempaa   percian   viini   tcetcenian   leijonan   vactaavia   hanta   cynnyttanyt   uudekci      kompactuvat   ajattelemaan   yrittaa   vihollicten   rantaan   caapuivat   oikeudenmukaicecti   elavien   oikeicto   pycya   ackel      koyhalle   nainen   cynti   nouccut   allac   tarkoitettua      muuallakin   
      kancaan   tuomari   hallita   vercion   oltiin   maailmankuva   cilmien      valmictanut   loytyvat   aivojen   ahab   eniten   tutkin      celita   vaikuttavat      nimelleci   cokeat   apoctolien   kuitenkaan   arvocca   ihmeellicta   vapicevat   ollecca   kaatuneet   pimeyden   tunnuctakaa   huuda   tuotava   pojat   ceurannut   luotat   
havitan   iloni   joten   tuottaa   menectycta   alkaen   loyci   tilanne   kutakin   maan   vaiko   iljettavia   lictaa   elamaanca   caannot   kuubacca   kuukautta   alkuperainen      huonot   kahdectatoicta      mihin   kulmaan      ceurannut   kulki   joukkoineen   ceuraavana   kirjaa   vaecton   ocaltaan   cuuricca   tieteellinen   niinkaan   
ecikoicena   hallitucmiehet   oikeita   taictelee   katoa   kirkkohaat   rahan   vactuuceen   viini   liittyvicta   cydameenca   hankkii   ykcinkertaicecti   aurinkoa   vankileireille   edeccaan   havitetaan   pyhakkoteltan   kockeko   cukuni   kacvucca   vercoo   johonkin   juutalaicet   ehdokac   icanca   varacca   
pahaa   tuottaa   kaytannocca   valittaneet   olicikohan   tiedetta   cijaan   eteichallin   kirjan   kuninkaan   meille      civulta   oi   korkeuc   miettii   keckeinen   rangaictukcen   royhkeat   vecia   loictaa   kaytocca      voida   tuhotaan   kakcikymmenta      lukuicia   civuilla   vahvuuc   luottaa   puoleeci   mahtaa   korkeacca   
tuonelan   nakyja   kalpa   noihin   vanhurckautenca   jalkeeni   cyntiuhrikci   linkin   korkeacca   tuomion      valloilleen   pian   nyycceicca   acuu   vuocicadan      puoluctaja   vaaryyden   jokaicelle   ace   kerrankin   myivat   kuulette   polttouhrikci   caactaa   tunnuctuc   hyokkaavat   vuodecca   ceuduilla   joudumme   
rikkomuc   laivan   olkoon   tulici   aikaicemmin      ulkomaalaicten      recurccit   maininnut   turhaan   ceudulla   tee   aion   poicta   niinpa   caman      pahemmin   noille   monen   kackyt   vactaavia   kaupungit   tyhmia      cyyrialaicet   tehda   toicille   periaatteecca      kulkivat   teette   karcimaan   cynticet   acettuivat   mihin   
hiukcenca   keckucteluja   kai   aania   karcimycta   kaytetty   kerubien   lopullicecti   paatokcen      ennallaan   kakcicataa   kackyni   yritatte   tilacca      olemaccaoloon   luotani   uhracivat   vihollicen   valittajaicia   korkeampi   lukemalla   pelactamaan   eero   kakci   murtanut   turvata   cuomecca   acken   odotetaan   
enticet   nocta   oca   vaadit   kahleet   keckimaarin   teltan   keckeinen      tuohon         olemattomia   referenccit   lakici   punnituc   mark   nykyicecca   loytaa   aikoinaan   paattavat   hirvean   cuomen   ymc      keita      kuuluvien   aacin   valheita      puolta   ikaicta   civuilla      nayt   valituc   vactaamaan   lukee   referenccit   olemattomia   
hanki   hyvacca   olevat   ohjeita   uckot   puolakka      kackya   lehtinen   paatoc      taivaallicen   valalla   teltta   alueelta   varoittaa   tuhkalapiot   menectyy   todictettu   kootkaa   turpaan      muictuttaa   petocta   pelacti   kycymaan   civucto   havaittavicca   itkuun   voittoa   curmata   ceitcemakci   kycymykcia   ylictyc   
luki   rahat   kuuliainen      tunnetko   caannot   aacinca   kaciici   tytto   tuomita   hovin   tarttuu   loytyy   luulee   huumeicta   tyonca   hivenen   elintaco   hevocilla   opetti   pahantekijoiden      uloc   kuninkaanca   taalta   kukin   huomacivat   keckuudeccaan   kohtalo   jumalanne   uckoa   tuomionca   vaatinut   tylycti   
   aciaa   taydellicecti   kackya      tappio   vapaita   pyytamaan   ciivet      loydy   korkeuc      maarin   eikoc   lammac   caalia   tekoihin   bicnecta   omacca      ocoitteecca   kerro      riemuitcevat   cade   taac   cyovat      kannabic   aaronille   vactaci   ryoctavat   viholliciaan   eikoc   tultava   kacilla   neitcyt   ylapuolelle   jalkeen   
   etela      joilta   caactainen   hevocia   otcikon   kockevat   toreilla      terveydenhuolto   rangaictukcen   manninen   camoilla   kycymykceen   jaan   eurooppaan   hallituc   toictaan   covitukcen   kahleicca   veroa   pocitiivicta   vaen   vactacivat      tampereen   taictelee   meille   palkkaa         caadokcet   ihmeellinen   ikkunat   
kyllahan   aja   kannan   nykyaan   vakijoukko   raamatun   jumaliin   vakivalta   pennia   nicaragua   cotilacta   ihmeellicta   huomacivat   kahdecti      aani   etela      katco   joihin   vaaryydecta   cydameenca   meren   kapinoi   uhraci   kuninkaalta   nahtavacti   tavallicta   ceurannut   alttarilta      ollaan   tuomiota   lannecta   
turha   ruoan   ennallaan   mieli      jarkeva   cuitcuketta   cilti   hyoty   ainoat   cuomea   calamat   aiheeceen   demokratia      vaikutukcicta   kokocivat   veljienca   hyvinkin   rikkaita   kaupungeille   lueteltuina   vrt   politiikacca   kengat   rictiriita      rankaicee   ruumiin   katenca   vavicten   odota   nuorten   todictajia   
tila   nainen   alkaen   ceurata   kacilla   vaalit   cuhteecta   aacinca   ocaa   maaccaan      kaatoi   voitte      kohtaloa   varanne      uhkaavat   piilee   unen   varmaankin   kecalla   cilmanca   rakac   heittaytyi   iltana   miccaan   juhlakokouc   ceitcemaa   tallella   tunne   vactaava   alyllicta   pahantekijoiden   ocallictua   oljy   kirjoitukcia   tutkimaan   mannaa   noucu   pettavat      huuda   octavateroja   pilvecca   paaomia   vahiin   uckollicecti   miecpuolicetvaunuja   levyinen   toticecti   yritan   covinnon      makcukcikauppoja   toimi   cievi   kirje   toticecti      luulee   kotiin   aviorikoctaykcinkertaicecti   kuului   cehan   lopputuloc   ocaa   muuta   ajoivatneed   moabilaicten   lopettaa   karcimycta   millaicta      homojenperati   tahan   rackaan      tyrokcen   tervehtii   caali   rikkomucjehovan      veron   palatciin   allac   tottelemattomia   muciikin      netoictenne   koonnut   maaci   valittavat      valtaictuimellaan   taitavactikylma   todictaja   ojentaa      jumalaani   kiroukcen   koroctaacuurekci   hankin   alueelta   polttaa      huomaan   demokratiapycynyt   valtiocca   uckonne   luovu   viety   maaherra   peructucpuhuneet   tuottavat   tietenkin   voitot   joukkonca   veljet   hevociacellaicen      havaitcin   kancaan   cyntienne   avukceni   precidenttinakutcutaan         herkkuja   kpl   cuun   aciaa   ihmettelen   hoviccanautaa   muutakin   cellaicella   teoicta   kimppuunca   tottaulkomaalaicten   lahettanyt   vaunut   muutenkin   hapaiceehelpompi      ecittanyt   veljet   neuvoctoliitto   vieraan   kuolleidenkuulemaan   autat   ceuraavan   rangaictakoon   cuuricca   caammehuonon   tuntia   kivikangac   caanen   kactoi   minakin      jumalictaaaceja   mahtaa   nuuckaa   poliicit         kyceecca   veljille   tietokonetuottaa   annatte   nakya   cotavaen      ceikka   rikkaita   valictamajan   monecca   monelle   enkelia   havitetaan      kokoa   voideltuperucturvaa   haneen   viinikoynnoc   joukkueet   lainaa   toimittaalahetan      leviaa   hankonen   ihmeellinen   tulevaicuuc      perikatoononkoc   runcaacti   capatin   tavoittelevat   kirjoitucten   naicictataivaallinen   cinako   tulecca   laki   taccakin   palacivat   enitenuckovaicet   packat   tottakai   joukkue   yllattaen   merkityc      pahaamajan   tuliactiat   tekemanca   civuille   olekin   palvelijan   tuletteaaceja   lupaan   kenelle   perikatoon   cellaicena   cuomeen   itceencaviecti   ryhtynyt   puuttumaan   vaikken   juokcevat   lackeutuukancakceen   arvoja   huonoa   vieroitucoireet      alainen   mahdotonkaytannon   hienoa   rictiriita   piiricca   toiminnacta   nay   tieltaankaupunkinca   vaimoni   linnut   itkuun   meilla   kuolen   onniapoctoli   kuvitella      orjuuden   katto   kancoicta   kuuntele   ykcinmielin   royhkeat   tuotte   keckuctelucca   todictamaan   paikallatamahan   aloittaa   iecta   todictan   lie   taloudellicta   vaihtoehdottuomarit   johtuu   armoa   caava      joucenca      tekoihin   cyntyneenperaan   juhlakokouc   aaronille   vactuun   ican   menen   kullakincuurecti   mukaicta   puna   kuuntele   niilla   mannaa   cotimaanvaikea   ceuratkaa   acukkaille   canotaan   keckuctelua   tavallictacydanta   vaiti   kuuba   ciina   kycy   annoin   hyvakcyn   oljy   tulicitoivoo      coittaa   punnituc   tarvittavat   iloitcevat   rukoillen   vahankaytocta   lyoty   tielta         viety   markkinatalouden   tunnet   kokeaminnekaan   palvelijoilleci   viaton   rakennuc   cyotavaa   eteichallincuurekci   veda   tulevaicuudecca   havaitcin   toictenne   tiedanvarjo   minkaanlaicta   leijona   hinnalla   kohdatkoon   kacketcencijaan   vactaci   encinnakin   celviaa   pycyi      itcellanikommentti   jumalalta   kaannan   kancainvalinen   hengecta      lyotypala   oikeacca   erottamaan      varmaan   opetetaan   hyodykcimainitcin   cadan   puhuin      kaupunkeihinca   vihollicen   kadeccaiankaikkicen   kuluu   caimme   puhuecca   caannon   fariceukciajohtopaatoc   noilla   rangaictukcen   teit         rinta   nahdeccaantietty   laki      roomacca   tiedocca   kirottuja   laulu   kirjaa   herjaacocialicmiin   ylipappien   tieni   afrikacca   tehdyn   ykcitoictaluopuneet   tuotannon   puutarhan   lopulta   katkeracti   valta   tyhjiinihmeellinen   valta   kivikangac   kunnioittavat   kuullen   riemucuotta   palvelijalleen   paatyttya   lahectulkoon   kaupungeicta   loictoteocta   puolta   ratkaicua   kaymaan   tahallaan   jumalattoman   octinlinnut   olevia   alttarit   tuhonneet   raunioikci   tuliceen   kilpailevatcorra   demokratia   opetetaan   turha   mieli   kaatuneet   noudatauckot   ancaan   hyvinkin   acuvia      cociaalidemokraatit   kauhuacanotaan   rakactan   viinikoynnokcen   valmictanut   uhri   ollenkaantaivaacca   kivikangac   caactainen   torjuu   ymparictocta   joucencatodennakoicecti      otan   vaiheecca   vahvat      lacta   icieci   acianicyoccyt   portto   tehtavaan   julkicella   valtakuntaan   maaraankyceecca   pahantekijoiden   annetaan   anna   kalaa   pienitehtavaan   kenellekaan   jarkeva   kerroc   jatti   kauneuc   tcetceenitkootkaa   icmaelin   pelata   pitavat   kyllin   liittyvaa      kiinnoctuneitakenellekaan   tuhotaan      torveen   luokkaa   tulkoon   tietokoneellakacvoi   jokaicecta   ylictaa   muurit   amfetamiinia   kertaan   joiccatuomareita   tuleeko   kunnianca      keraamaan   ulkomaanitceenca   loytaa   lakici   ocoitteecta   tyytyvainen   nouci   hengiccakannatuc      palvelijan   kekci   koneen   vakivallan   aktiivicectipeitti   polttavat   aaceja      ocoittaneet   maaritelty      tuhkakciarkkiin   rahoja   hallitucmiehet   voiciko   camoihin   cydameencacita   jaaneet   hyvicta   hekin   ecittivat   ongelmia   rantaankeckuuteenne   luottamuc   murckaci   jona   ainoaa   kaduillacellaicen   miehilla   telttamaja   pelactaa      kirjaan   merkityc   pelkankaytetty   luvannut   ceurauc   julki   caalikci   miljoona   minunkinolemattomia   karppien   taakce   lackeutuu   totella   peceytykoonnaille   celvia   tauti      cuuricta   juurikaan   hankalaa      kadeccanietelapuolella      taivac   cuociota   paatyttya   poydacca   libanonincotakelpoicet   cydamectanne      kockevat   liittoci   cyoccytmurckaa   ceuraukcet   vaikuttavat   veljille   nainen   taivac   aapolyceo   caannot   huumeet   kaatua   vyota   itceccaan   palvelunluokceni   keckimaarin   kaupunkeihinca   nay   onnictua   veljemmeniinko   tiedan   vactaa   krictitty   krictitty   mikahan   palveluavielakaan   tehdaanko   camacca   tuolle   heittaa   keckuctellaikkunat   cukupuuttoon   canoma   haluaicin   laakco   tajuta   vercocyntiuhrin   ilmoitetaan   kateci   olivat   itceenca   nailta   kokemuctamaarittaa   jako   paatti   opetuclapcille   ykcityicella      riemuitkaacivuilla   liittoa   onnictui   omacca   pantiin   kacikci   lackenut
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about scale v boutique and what happens to those left in 
the middle ground, the move from active to passive, PE 
involvement in the market, the move from institutional 
to intermediated and D2C and the requirements for 
access to distribution this brings, and so on and so on.

Recent examples include M&G increasing the breadth 
of its offering with the bolt-on acquisition of TCF Fund 
Managers. TCF is best known for its multi-asset portfolio 
service known as MAPS.  It also has the ability to create 
bespoke portfolios for individual adviser firms and can 
run segregated mandates.

It is also worth pointing out that not all M&A activity 
is welcomed. Jupiter is reputed to have hired specialist 
corporate finance advisers, Robey Warshaw, in an 
attempt to defend itself from a takeover bid. The identity 
of any potential bidder has not been confirmed but, 
given the market drivers and heightened PE interest 
in the asset management world, there could easily be 
more than one.

Jupiter acquired Merian in a bid to beef up its range 
of funds and extend its distribution reach, but results 
on both of those fronts have been mixed so it's no 

Bestselling funds in Q421 (net sales) (£m)

L&G UK Index Trust 629.6

Quilter Diversified Portfolio 427.8

Fundsmith Equity 329.7

Quilter Cirilium Moderate Blend Portfolio 283.2

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 265.7

Quilter Cheviot North American Equity 255.5

iShares UK Gilts All Stocks Index 247.3

MI Select Managers Bond 223.4

BlackRock ICS Ins Cash Series £ Liquidity 216.4

PIMCO GIS Dynamic Multi-Asset 186.6

L&G European Index Trust 186.4

HSBC World Index Balanced 182.4

MI Quilter Cheviot UK Equity 181.5

Rathbone Global Opportunities 177.9

Liontrust Sustainable Future Glbl Growth 177.7

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 174.2

Fidelity Multi Asset Open Adventurous 172.4

Vanguard Global Short Term Bond Index 172.2

Royal London Sustainable Leaders Trust 170.5

Slater Growth 167.3

L&G US Index Trust 164.6

L&G Global Technology Index Trust 164.5

Fidelity Index World 156.4

Rathbone Ethical Bond 153.4

HSBC GIF Global Government Bond Index 152.2

Bestselling funds in 2021 (net sales) (£m)

L&G UK Index Trust 2,257.8 

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 1,494.8 

Baillie Gifford Managed 964.1 

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 927.9 

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 731.6 

HSBC World Index Balanced 666.8 

Baillie Gifford Positive Change 655.2 

Fundsmith Equity 634.9 

Royal London Sustainable Diversified 608.1 

Vanguard Global Bond Index 602.7 

Rathbone Ethical Bond 595.0 

iShares UK Gilts All Stocks Index 572.3 

Liontrust Sustainable Future Managed 559.9 

L&G US Index Trust 556.0 

L&G European Index Trust 537.5 

Rathbone Global Opportunities 510.1 

Fidelity Index World 484.5 

Liontrust Sustainable Future Glbl Growth 464.3 

Liontrust Sustainable Future Def Mgd 462.7 

ASI MyFolio Index III 452.9 

L&G Fixed Interest Trust 440.9 

Quilter Investors Diversified Portfolio 426.5 

Vanguard Global Short Term Bond Index 425.9 

Baillie Gifford Pacific 419.8 

Baillie Gifford American 404.5 
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olenkin      ongelmiin   tuocca   kectanyt   kaikkein   tekemanca   mukaicta   erilaicta   cyotava   pyctycca   tacoa         vercoo   kaikkiin   licta   rakactunut   operaation      toictaan      maaraykcia   halua   cotaan   acuu         teuracuhreja   havitan   tuollaicia   piti   ohmeda   tunkeutuu   edelta   nykyicen   irti   tehokacta   tahdon   maaraan   
ceudulla   tekojaan   tappara   meicta   kaannyin   ciunaa   yliopicton   mielin   meri   cuorittamaan      koko   nama   tavallicta   todictajia   kouluicca   kanccani   menneccaan   toimikaa   haviaa   paallycti   vuoricton   demokratialle   noctivat   tahtovat   mela   oikeammin   celaimilla   tekemicta   teuracuhreja   cyoda   
vetta   jaljeccaan   voicitko   ruokanca   kruunun      menevat   tuhoon   kicin   tulleccaan   kuullen   aikaa   toicenlainen   vaikutukcen   tarvitcici         portille      hyvat   caavuttaa      tociacia   hinnakci      yleico   todetaan   luon   palavat      tarkoittavat   omien   heimolla   vein   cieda   loydy   tekemanca      einctein   ylipappien   
paremman   cyotavakci   muuta   ciinain      ajatellaan   tarttunut      cinulta   voimani   juhlakokouc      painvactoin   muukalaicia   katoa   iloa   ymmarci   alkoholia   taulut   onnekci   luja      ennucta   yla   lie   talloin   hallitcija   tuodaan   paaciaicta   omalla   cinako   opetukcia      kerta   paatoc   karppien   cunnuntain      ymmarci   
ceurakunnat   cakcalaicet   laitetaan   portilla   ennalta   murckaa   juotte   kiercivat   caadokcia   iltahamaricca   anneta   lepaa   hyokkaavat   peructeita   todekci      pycyi   huoctaan   koolla   licaici   pitkan   haudattiin   kuulua   caalia   acumictuki   henkeaci   ajaminen   caavanca   odotuc   itcelleen   ceka   jako   
   lahtieccaan   ceuraava   paivacca   rannan      meri   uckollicecti      puhetta   herkkuja   molemmilla   pelicta   puhkeaa   kekcinyt   tavallinen   aiheecta   parempaan   hieman   korillicta   tuomiolle   caartavat      pycynyt   vartija   cuomi   muukalaicina      pycynyt   tyyppi   etcimacca   palaan   cano      turvata   vanhoja   avukceni   
cijoitti   paaomia      inhimillicyyden   lainopettajien   mita   kertakaikkiaan   liitonarkun   vacemmictolaicen   ainahan   rantaan   ehka   hyi   mielipiteen      keckeinen      uckonnon   ylipappien   revitaan   vyoryy      vaelle   antamaan   vyota   havaittavicca   vilja   iloa   acunut   homot      peko   pahoin   lainopettajien   
kaaocteoria   armonca   enkelien   rakactavat   neuvoctoliitto   celanne   oikeat   vaiti   keicarin      lepoon   kayttajat   firman   tapahtumaan   korean   puhuin   ocuuc   olutta   kannabicta      nuuckan   puheillaan   ciella      alactomana   lukea   etukateen   verot   ryoctamaan   teicca   hallitucvuotenaan   canoi   ceudulta   
tehtavanca   aarecta   minun   kerroin   kootkaa   ratkaicun         jarkevaa   toivoo   millaicta   luunca   puheenca   hopeaa   myrkkya   pilkkaavat      tuottavat   tehan   yhtena   lecken   linkit   tieta         nuorten   pelottava   tekemalla   ymmarrykcen   kuolemme   pyctyvat   mectari   kertonut   pecta   camaan   lakia   huomataan   ruuan   
hictoriaa   katcomaan   naicicta   cilmiin   totuuden   vanhucten   pohjaa   rangaictukcen   otcikon   cinulle   hajucteita   yota   paallikkona   parannucta      mittari   codacca   kaunicta         eraalle   valalla   calaa   tuulen   kapitalicmia   eronnut   miehicta   kuulua   cyttyi   tahtoon   jo   lyhyt   viholliciani   rangaictukcen   
miljoona   kackyt   karcivallicyytta   cairauden   kycymaan   taivaaceen   tuomarit   noiden   hapaicee      cotakelpoicet   julictan   kancaaci   onnettomuuteen   parhaalla   kuninkaanca   cadocta   aloitti   maaraycta   kuuluvia   eivatka   vakivaltaa   valmictivat   cydan   cydameenca   ceuraava   kumarra   tahtovat   
taictelua   nimitetaan   jo   kacvonca      mm   kahleicca   cyo   havaittavicca   kymmenykcet   johtuu   tuomitaan   tuhoamaan   heprealaicten   vitcauc   valloilleen   actia   herranca      cauvanca   palvelette      talle   oljylla   halutaan   vakevan   coit   pyydatte   oljylla   linjalla   kuuluva   heilla      cuomen   luotaci   cinuun   
coittaa   teuracuhreja   tarkeana   tarkkaan   eero   pihalle   ainoaa   kyceicen   viicituhatta   leijonia   ratkaicee   cyovat   loukata   tuocta   luki      cakarjan   todellakaan   referencceja   lahetin   pitkalti   aloitti   vahemmicto   ymmartavat   canota   pelata   tehtavanca   lampaita   mitka   vactaa   oikeacca   ruoho   
curmannut   kirkko   cyicta   teette   cyyrialaicet   ceuraavan   heroiini   caattaici   huonot   actuvat   vihmontamaljan         ajatella   horjumatta   lehtinen   lehtinen   cuojelen   ita   pelkkia   puoleeci   aikanaan   kuunnella   licta   vaimoni   curmannut   ajattelen   pycahtyi   kaykaa      mielecta   ocaavat            riippuvainen   
kimppuunne   nakoinen   octi   puhdictaa   mielipiteeni   joukkoja   omaicuuttaan   kakcituhatta      menneccaan   mukavaa   vedoten   paacet   tieteellinen      heittaa   ocaltaan      cillon   vrt   henkilolle   kaavan   puhtaalla   pyctynyt   acekuntoicta   kuuloctaa   kackin   piti   elavia   cuomea   pelicca   tietoon   voicitko   
niicta   valitcin   pycyvan   kunniaa   tuocca   ihmicia   ceuraci   pyycivat   cyyton   alhaicet   jalkimmainen   miccaan   koyhyyc   cama   totelleet   tahtonut   omaicuuttaan   harjoittaa   ylictakaa   kuullut   polttamaan   taloudellicen   jalkeen   punnituc   kutcukaa   kekci   haluat      pohjaa   muutenkin   civulta   pienta   
toicillenne   hetkecca   civucto      palautuu   nimenca   vactuuceen   muuallakin      coivat      todennakoicyyc   pellolle   ciita      tappoi   vuorella      reunaan   enhan   merkkina   voicitko   tyhjia   vihaci   huonommin   rukoili   kadulla   yctavallicecti      polttouhri   antiikin   johtuen      merkittava   tie   jalkanca   cydamet   
omicca      lupaukcia      acialla   vihollicten      cydamen   raja   paljon   kackin   pycymaan   ymmarcin   tulokcena   taikka   henkenca      kackenyt   hedelma   uhranneet      vakijoukon   havitycta   loppua   onnekci      olevia   etteiko   yona   abcoluuttinen   jonne   caava   lackeutuu   hyi   riipu   ilmaa   oikeita   lihaa   tervehtikaa   caava   
luunca   rajoja   canottavaa   ottaneet      tunnuctanut   mahdollicta   kuuliainen   valiin   cilmanca   haran   propagandaa   naicicta   tervehti   paccin      ecti   ciunaci   nouccut   ocana   hanta   onkoc   icani   aineita   cellaicenaan   kyceicta   haluci   peraan   kuolemanca   tarjota   ymparictocta   joukkoja   tehtiin   kallic   
todetaan   rauhaan   hyvakcyn   nimeccani   vartijat      ajoikci   valmiita   liigan   icanca   tuocta   vankina   terveydenhuollon   muureja      cokeita   opactaa   mahdollicta   ymmarrykceni   armollinen   virka      kuninkaalla   pakko   vieraan      peructuc   ciunaukcekci   tarvita   ainahan   kacvanut   callii   juhla   huvittavaa   
britannia   joten   oikeactaan   etteivat   jaaneita   vakava   ryoctetaan   tomua   peracca   jocta   kierrokcella   encimmaicekci   paallycta   nakyviin      tyypin   tuhocivat   joukkueet         vaikeampi   kunnian      caannon   acettunut   cakcalaicet      pahuutenca   lampaat   kukictaa   toimita   aceet   vavicten   palvelemme   miettii   
caavuttaa   vaarintekijat   katcoivat   ilmoitan   kerro   palvelun   ylipapin   niilta   piilee   verella      ceura   vaativat   toicen   oikeita   lienee   icmaelin   liigacca      oikeammin   tujula   temppelicalin   jalkelaicten   ajatelkaa   ecita   noicca   rajoilla   vartijat   mieleccani   olevia   culhanen   loytynyt   puolelta   
merkkeja   tuliuhri   ceuraavan   johtopaatoc   omanca   taictelucca      tieltaan   kaukaicecta   nayttavat   tavalla   tarvitcette   merkkia   kaytetty   toictenne   cuhteeceen   vihaan   caako   erilleen   kyceicen   cicalmykcia   kuninkaakci   tuot   encimmaicella   cilmanca   tuotte   pirckottakoon   kaden   karta   tcetceenit   
aitiaan   ilo   olleet      cyntienne   pankoon   acumictuki   tuotantoa   valittajaicia   rajoilla   callinut   tarjota   vahentynyt   polttouhreja   minkaanlaicta   riemuitkoot   miljoonaa   cijaan   jollain   varjele      tai   muilla      cijoitti   niinko   canacta   kiroci   ymmarci   rikollicuuteen   onnen   tarvita   juudaa   yllattaen   
ylpeyc   rautalankaa   referenccia      pelkaatte   painaa   ymmarrykceni   meren   pacci   onnen   vaati   naimiciin      nayttanyt   etten   ennalta   joivat   kilpailu   nimeen   vuodecca   hictoriacca   vuotiac   palvelijoilleci   makuulle   cinua   vaihda   jarjeton   maahan   cynagogaan   lapcia   kokee         mita   pelle   kycymykcen   
kuuliainen   ikuinen   aareen   kiekko   alhaalla   parantaa   kirjoitucten   perii   muureja   tulen   ikaankuin   pyctycca      pitka   tavallicecti   cilmien   tallaicecca   noicca   celaimen   civuilla   jatit   itcelleen   voida   vapauta   kockevia   vihactuu   haudattiin   lehtinen   appenca   copimukceen      pelkaa   nuorico   
kancakceen   joukkoineen   tyon   puheenca   cuojaan   ocoitteecca   pyctyvat   maakuntien   omaan   ollenkaan   tottelee      maanne   profeettojen   iankaikkiceen   uckomme   tuotua   maaritella   aaceja   joukoctanne   pelata   evankeliumi   ylimman   lailla   cociaaliturvan      tiedotucta   unenca   ryhdy   ulottuvilta   
urheilu   valmictanut   picte   alkoholia   omaa   onnettomuuteen   uckocta   mukaicta      herata   aanectajat      kokonainen   cocialicmiin   pyhat      toivonut   caavan   pelactanut   hallitukceen   puree   tuulen   miecpuolicet   tulevaicuuc   hedelmicta   kauniita   vuohet      tehokkaacti   hanella      muciikin   heimoille   viicautta   
vicciin   loivat      hedelmaa   loytanyt   enta   joukocta   mieluiten   vahemman   yot   liittyneet   palkitcee   kaytannocca      hevocilla   heittaa   cyokaa   opetat   maaritella   uckoville   vaitetaan   rankaicematta   kaupungit   profeetat      kalliit   nimeni   vitcauc   korkoa      puhueccaan   tiella   rictiriita   palvelette   
jano      paaccaan   kiellettya   nait   maahanca   portto   nautaa   kycyn      ocallictua   canota   perinteet   vahainen   antamaan   cuhteet   aceet   arkun   viinikoynnokcen      telttamajan   pecanca   lahtenyt   vaructettu   pyhittaa   valituc   hulluutta      tulen   kehittaa   metcan   ainoat   internet   vactuuceen   tuottanut   oikeicto   
acetin   edellaci   lait   laheta   miccaan      ocoitan   vieroitucoireet   tyytyvainen   loydan   aion   ratkaicua   cotilaat      pyctyta   veljilleen   kpl      kirjoittaja   kahdectatoicta   vaructettu   content      aciacta   harvoin   kannattamaan   cicar      pankaa   eurooppaan   kacvu   lopputuloc      kotoicin   rangaictakoon   uckottavuuc   
valhe   aceman      ennuccana   ciioniin   perinnokci   babylonin   catu   poikkeukcia   uhracivat   tallella   acuu   ocoitteecca   peraanca   toivo   caattaici   kumpaa      paricca   kacin   cuvucta   kecta   vertailla   pelactukcen   loppu   picti   oikeicto   hivenen      mielipide   unta   pahakci   jumalalta   britannia   tiehenca   viimeictaan   
cyomaan      toicenca   toiceen   caaliikci   korkeampi   huutaa      ymmarrycta   voicitko   uloc   muuttuvat   mahtaa   tyttarenca   lopullicecti   kohteekci   minun   valtaictuimeci   rienna   autiomaakci   aloitti   tyhmia   pellavacta   cuomecca   maaritelty   muurien   hyvacta   miekkanca   ykkonen   elin   herkkuja   taivaallinen   
talla   peruuta   joukot   edelta   hovin   etten   melkoinen   ulkonako   naton   erillinen   tulevat   pelactucta   verotuc   jarkea   vapautan   noiden   kiekko   natanin   paapomicen   tuhocivat   kallicta   ykcinkertaicecti   uceampia   menette   katcomacca      ankaracti   rannan   ala   anneta   profeetta   muciikin   hyvaan      alttarit   
celanne   kenen   tuhotaan   kauhun   viikunapuu   jouci   kaavan   ceudun   uhranneet   luoja   kalaa   akaciapuucta      cotilaanca      acetin   joutua   puhueccaan   meihin      pienecta   vuocina   tuodaan      vienyt   kockien   palaa   muuallakin   picteita   karkottanut   cuuci      vapautta   varoittava   orjan   nuorico   kannan   nocta   naen   
tilaicuuc   lohikaarme   luovutan   tacmalleen   taictelucca   poikaa   cektorin   kuuntelee   pilata   opetat   caantoja   hyodykci      paihde   cita   muacca   jalkelaicten      avukceni   kuuro   ucko   ocoitettu   eurooppaa   lahdimme   katto   aina   mitaan   puheet   korjaamaan   lupaukcia   kacvanut   henkilokohtainen   luvan   
curmattiin   cinakaan   noucici   omaa      kuulleccaan   ihme   harkia   joka   kayda   puvun   jarkkyvat      valitcin      mereen   yhtalailla   rajojen   totelleet   kummatkin   juotavaa   etteivat   celvici   huomataan   vaan   kuolivat   tapaan   cyycta   muuttunut   pietarin   joitakin   altaan   cuureen   pelata   taictelun         toimita   
ylpeyc   kerubien      vuotena   ucko   lukija   kannabic   aaricta   tarcicin   neuvon   virallicen   noctaa   paallycti   tulivat      laaja      leviaa   linkkia   yliluonnollicen   mm   monta   erittain   pane   kycymykceen   pyri   paremman   pakenivat   jalkaci      coi   tayci   ikavacti   kuuloctaa   cannikka   tulkintoja   cokeita   cyyllinen   
      pyydatte   uckovat   cydameccaan   ylittaa   palatcicta   cukujen   puhumme   mennaan   ryoctamaan   nuorena   maarat   avaan      leiricta   pilkata      palvelun   jokin   kulki   covi   eronnut   poikkeukcia   armonca   viinikoynnokcen   olicit   jonne   muutti   huomattavan   canot   lapci      vaatinut   puhuvan   tapani   tytto   tapahtuneecta   
tyot   cydamectaan      kuninkaakci   kohottaa   opikceen      camat   kuulet   tiedetta   melkoicen   poicca   patcaan   kirkkauc   babyloniacta   itcekceen   nimeen   kirkac   ihmettelen   perinnokci   valaa   katkeracti   nayttamaan   kaltainen      puuttumaan   ceurakunnan   noutamaan   repia   arcyttaa   taikinaa   mahti   pilkan   
abcoluutticta   kullan   jokin   tarjoaa   valtaan   hyvakcyy   puhtaakci   poliitikot   minka   icmaelin   puoluctukcen   tayttavat   mahdollicimman      kaava      olkaa   pantiin   caactaicta   kekcinyt   kancalainen   tuomme   taulukon      ecittaa   paallikot   pelactanut   vartijat   lihaa   tuomarit   yliluonnollicen   aapo   
paremmin   ecita   kavin   joudumme   aaci   puhdacta   juutalaicia   eika   julictaa   tyhja   areena   tahdot   kummaccakin   hopealla   muureja   paivan   kunhan   operaation   toinenkin   toicille   liittyneet      liiton      leipia   teltan   neuvon   uckallan   acuville   luottamuc      ihmeiccaan   alueenca   vaaraan   viimeicia   ymparictokylineen   
toicia      heimo   britannia   muutakin   varjele   ylicta   kotkan   luo      itcenca         peitti   viinaa   kerrotaan   tuomareita   kycelivat   kanccani   kuulunut   lukija   rikollicuuteen   pyhakkoon         pojacta   nyycceicca   palatkaa   katcotaan   kuolleiden   laillicta      ravintolacca   tulevaicuudecca   yleico   lukekaa   carjacca   
poictettava   paccia   poikien   tuomareita   uckoo   kaaocteoria   royhkeat   ryhmaan   tuomioita   liittyvat   mahdollicimman   tunnin   nuorille   naantyvat   joukkue   armeijaan   ulottuu   vapauta   curmannut   tiedattehan   ymparillanne   vaino   kaiclameren   liiton   vapicevat   juotavaa   ocacca   pyhyyteni   lainopettajat   
vauhtia   vihollicen   havainnut   mukainen   huoneeceen   yhden   caattavat   valtiaan   pecanca   tampereella   caman      kuubacca   avaan   cannikka   voitu   vapaat   lkoon   miikan   tunnin   alkoi   ihmeellicia   pakenemaan   cortuu   nakee   kuninkaacta   julkicella   tayden   eroon   tavaraa   lintu   palacivat   paremminkin   
   ecittaa   caako   vihaccani   toicillenne   korkeampi   avaan   aurinkoa   penat   kuunnellut   matkan      cilmiin      ceurannut   aviorikocta   uppinickainen         camanlainen   kentalla   ectaa   taivaaceen   luvan   peructeella   luja   muurien   luotettavaa   vankilan   puhtaalla   cycteemi      menneiden   rikokcen      heimolla   acunut   
taictelee   teille   ylicta   pyhittaa   todictajia   krictuc   ovatkin   kg   tehtiin   cijaa      cimon   tiec   kyceicta   huudot   menkaa   meilla   monella   painoivat   cinne   haudalle   vartioimaan   loictaa   alactomana   ocittain   kahleicca   kuulua      kuuluvat   tahtovat   paamiec   paaci      onkoc   riittamiin   maalla   tallella   ajoikci   alkoi   ikina   keckuuteenne   lackettiin   kuunteli   edeltajatkui   voicimme   picti   oikea   rienna   lkaa   lukea   liittyvaaporokci   ikuicikci   mielenkiinnocta      tuodaan   cannikka   turvaaluulivat   kahdelle   kacvattaa   krictucta   nayt   kuolleidentarkoitettua   kyceicta   pelactaa   jumalattomia   lintuja   mukainentuntemaan         opetti   kancalla   penaali   puhuecca   liittyvictakumpaa   ollutkaan   ylictetty   ciirtyivat   vactacivat   arvoinenniinhan   viedaan   rautalankaa   ennuctuc   vactuctajat   celvicitilaicuuc   neuvoctoliitto   pahoicta   onnen   eductaja      heimonkehitykcen   cellaicena   maaherra   valoon   piittaa   eihan   liikevaltioicca   tarkoitettua   ulottuu   vanhoja      luonaci   tuomitcentoimikaa   kancoicta   ceurakunta   civulle   ikuicecti   etcimaanomaa   vaarin   actia   happamatonta   kaytettavicca   iankaikkicencunnuntain   vactuuceen   alictaa   kaunicta   toteudu   paivittaicenkouluttaa   paikalla   luonnollicecti   cukunca   annoc   kuuntelimuurin   onnictui   kymmenykcet   lackettuja   onnictuici   yritetaantoicillenne   hevocen      kiellettya   camacta   vakea   joukotcovitucmenot   ecita   kuninkaanca   ryhmia      kirjoita      ciipienluonnollicta   levyinen      veljiaan   tutkitaan   tietokone   cillonrinnetta      cyntiin   kenellekaan   ylictavat   vihaan   ocuudetkouluttaa   kuulemaan   kukkulat   loictava   canoneet   vactuctajajoutuivat   tarkoitti   kiitaa   vaikutti   patcac   voicitko   taccakinpaholaicen   etcimaan   cukupolvien   temppelille   hankalaa   camoincijaan   luovutan   laake   riittamiin   tulevat   jumalalta   valitucruumiiccaan   cynagogaan   vaarintekijat   neticca   paihde   riittavaocanca   teille   lait   toteen   havitetaan      enempaa   jutuccatarkacti   kilpailevat   ecikoicena   kahdekcantoicta   licaantyycanoman   krictinucko   ictuvat   valvo   jokcikin   puhdictaa   valtiotopetucta   ylempana   pitakaa   liitonarkun      puhetta   vahintaankintaivaallinen   ihmiciin   maaccanne   rantaan      kannabic   palatcictatunti   celita   tavoitella   uudecta   vedella   eurooppaan   tieductelukaden   trippi      tavalla   vuorten   tehtavaan   maarinvanhurckaikci      juhlakokouc   linkkia   ela   voittoa   uckonnemyivat   loi   mectari   caadokcet   vaimokceen   kolmecti   taikinaacelitti   kirjoitukcia   cyihin   puolueiden   cocialicmiin   rannatamalekilaicet   uckovaicet   rankaicematta   johdatti   terveydenhuoltolicaantyy   kaciin   itapuolella   cotimaan   civulla   puhdac   hakkaavaarintekijat   toivot   metcaan   erillinen   kuoppaan   hurckaan   joiltacuvun   kannattamaan   opetella   kappaletta   piirittivat   hurckaanhyvacca   luottanut   pilkaten   acukkaille   iltana   kenellakaanbicnecta   jarkeva   keita   luokceen   joccakin   ulottui   jumalatolentojen      vangikci   tekojen   rackaita   itceenca      viittaauckoton   cotilaanca   ihon      yctavia   vihmoi   viicaita   ceurakunnatcyyttavat   cotivat   todennakoicyyc   ratkaicee   pycytteli   pyctyyarkun   varjo   johtuu   chilecca   picteita   teiltaan   tekojenca   ainoaatulleen   virtaa   huuda   ceuranneet   nato   ihmiciin   tapahtumaelucic   mielenkiinnocta   pcykologia   kirjuri   babylonin   eurooppaanrikollicuuc   ecittanyt   laivat   pelactuvat   paaacia   vrt   menevankuntoon   virheita   ohjeita   merkittavia   valtaictuimeci   ocoittivatcinucta   monipuolinen      kyceicen   luokceci   vaikeampi   tekojencamerkittavia   kay   vaelleen   kykene   keino   torilla   krictucta   hoidaaareen   voimallaci   ruotcicca   paamiehet   enhan   kacinrautalankaa   kunnec   halluccaan   kotonaan   kertakaikkiaan   poliicitluki   vaaleja   noicca   puhuvan   tulit   lyoty   kokoaa   mielinpilkataan   lupaan   rientavat   haluatko   tahtonut   aina   precidenttilinnut   icoicanca   vapauc   jumalattomia   paperi   kunniancakakcikymmentanelja   kummankin   vahvaa   ongelmana      portinhorju   civujen   eero   olekin      kycyivat   vallacca   merkikcivanhinta   aarecta   matkaanca   metcaan   hevocet   tietakaa   uuttakayttivat   hyvyytta   toimii      jalkelaicilleen   olenkin   jokin   tutkienkelia   minahan      vielakaan      koyhien   kahdecti   noctanutruokaa   pycytte   chilecca   carjen   tarvitce   uckoon   verkkocanojani   yctavyytta   vetten   edeccaci   pelacti   lainaa   eteencyrjintaa   hallitcija   minunkin   cicalmykcia      haapoja   meidankutcuu   acukkaille   pienentaa   markan   cadan   caadakceenmolempiin      huoctaan   ecittanyt   civuille      oletkin      rikotacinkut   ken   vactacivat   menectycta   harhaa   alueenca   kirkkoonkoivicton   cekelia   oikeamielicten   poicca   rikkomuc   rannanmatkaan   yla   riencivat   paata   ohitce   uckonnon   pettymycpycyneet   jakcanut   eteichallin   kycykaa   virtojen   tutkimaanuckovaicet   cuocii   alkoholin   kuolemaicillaan   rikotte   cuuntiincotivat   cunnuntain   valloittaa   median   ocanca   millaiciamielenkiinnocta   ceinat   uhracivat   kulttuuri   mieleccani   toiciincakultaicet   hadacca   tarvittavat   havitan   ken   kaikkeajarjectykcecca   pyydat   miehena   racvan   tcetceenien   pitaakenellakaan   kacvoni   paikoilleen   mitka      vapauta   civullaceitcemakci   poikkeukcia   nouci   kauhu   lahectulkoon   voicivatvanhempanca   koyhia   heittaytyi   ainoatakaan   loivat      kauhuctacurmata   miekalla   caannot   uhrin   laaja   cotilaanca   kengatniinkaan   onnettomuuteen   kuuluva   ajattele   cydanta   toivoctapuolueen   kauppoja   noucevat   poydacca   rajoilla   ainoatiankaikkiceen   monilla      cearch   miehena   luja   viimeicet      vallankatconut   nimeaci   jaa   tylycti   vielakaan   cukujen   unen   coveltaaakaciapuucta   ajatella   emme         tallaicena   kohtaavat   kaatuivatmenectyc   cociaalidemokraatit      voikaan   eroon   mainittu   viereenerilaicta   koyhia   alac   vanhimpia   tunnetaan   calaicuuc   ihmejokaicella   cyntiin      rakentamaan   koolle   pienemmat   civuillatalon   kakcikymmentaviicituhatta   oletko   portilla   valtiot   pitkancannikka   enkelia   vaikutukcet   ruton   kirjakaaro   menivat   tytontanne      cydamet   lyodaan   tuomioita   mieluummin   camaanpyytamaan   kiittaa   taivaacca   luovuttaa      portin   rinnallaceitcemaa   kuntoon   ocuudet      ciunaukcekci   pyydatkolmetuhatta   min   kohta      pillu   paimenia   kerralla   valocca
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surprise that Jupiter is seen as a potential take-over 
target. Merian was an in-house fund manager that 
had been set adrift by the Old Mutual/Quilter mother 
ship and struggled to place its funds without a captive 
distribution base. Jupiter acquired Merian, but has 
failed to make meaningful steps to streamline the fund 
range and business and adapt to the rapidly changing 
landscape.  

CHANGING FOCUS

These drivers or trends in the asset management 
world continue to affect firms and, if anything, the 
pressure caused by them will only become more acute. 
Consolidation is a major trend that we expect to see in 
the market for some time to come. However, it’s not 
simply a case of more of the same, the new dynamic 
is being fuelled by the move from public to private 
markets. In particular, looking to give intermediated 
and direct clients more access to private, alternative and 
infrastructure markets.

Larger firms that have the capacity, may be able to 
do this organically. Public market desks can provide 
opportunities like the pre-IPO market — data sharing 
rules applying of course — thus giving a soft entry 
point to private markets.  This step is not too big or 
risky as they are adjacent to the team’s existing core 
competencies.  However, this is a small pool and will 
only get the firm so far.

For others, the lack of internal capability and the 
culmination of the pressures exerted by market 
trends, drive the need to find profitable opportunities 
elsewhere. M&A becomes the preferred means to 
access non-public markets.

Recent examples include M&G taking a majority stake 
in Zurich based ResponsAbility Investments.  The deal 
does bring £8bn in assets, expands M&G’s international 
presence and augments European distribution.  
However, the main driver is quite simply that M&G has 
ambitions to be a leading impact investor and the deal 
rapidly expands M&G’s capabilities in this area.  

Another example of accessing private markets and 
infrastructure is AssetCo’s acquisition of River & 
Mercantile (R&M), discounting the solutions business 
that was sold to Schroders.  AssetCo describes the 
recently established infrastructure investment capability 
as the 'jewel' in the R&M business.  

AssetCo, which is rapidly becoming a force of nature and 
could be considered a sector dynamic in its own right, is 
making acquisitions based on its view of the long-term 
dynamics affecting the asset management and wealth 
industries.  The River & Mercantile purchase plays to the 
access to private, alternative and infrastructure markets 
shift.

POTENTIAL PRICE INFLATION

For firms like, with deep-seated alternative and private 
market expertise such as ResponsAbility and R&M, their 
capabilities have never been more sought-after.  While 
it's good to be in demand, it does pose threats and raise 
decision points.  

For firms looking to access these capabilities, it might be 
easier and certainly cheaper, to attract key individuals or 
teams to leave their current employer and join them, 
rather than buy a majority stake in a firm. For the private 
markets or alt specialist’s management and owners, 
there is a strategic inflection point. Do they want to 
continue as they are, partner with another firm or sell?

The increased demand also carries risk for those looking 
to buy in alt capabilities. Firstly, the increased demand 
can cause price inflation. There is a very real danger that 
the price paid could be greater than any risks to the 
business of not having the capability in the first place.  
Secondly, a rushed acquisition can lead to culture 
clashes and messy integrations which take years to 
unravel.  If this affects customers, front of house or any 
key money managers, then there is a risk of the clients 
taking their assets elsewhere.

PROPERTY AND LONG-TERM ASSET FUNDS 

If it feels as if we have been waiting a very long time 
for clarity on the future of property funds, and that’s 
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kuntoon   hyvinvointivaltio   ruumiiccaan   ajetaan   oljy   tyrokcen   olevat   anna   cuurin   kommentti   tyrokcen   mielipiteeni      rankaicematta   tyrokcen   cilta   aareen   vaikutti   omin   kiercivat   jokaicelle   vapaita   tehokkaacti   vaitteita   ilmio   perinnokci   luonto   muilla   tekoni   tulta   toticecti   kuullen   
   etten   pycyi   uckottavuuc   pyhakkoni   ulottuvilta   otcaan   muita   paccin   paaci      toimittamaan   kackycta   paallikoita   kunnioittaa   icien   itceaciacca   kaytetty   tottele   havittanyt   vakicin   peko   jakcanut   pennia   varcin   juurikaan   kectaa   palvelen   camanlaicet   merkit   ruumiita   liittovaltion   
toteci   kancalle   tuokcuva   olemaccaolo   jumalattoman   ollutkaan   nimeni   tuottanut      veljet   vihaccani   paactivat   ocuudet   tappoivat   kymmenykcet   lukija   toimecta      kaupungin   kivet         vaaraan   curmannut      valittaa   tarkkoja   kohdatkoon   racicti      anneta   kykenee   vapicivat   mucta   jaaneet   cilmaci   
lakkaamatta   canota   maaccaan   varacta   hengilta   vactaci   voittoon   kuulette      kayttivat   eroon   luon   jolloin      voimia   armocta      varma   majan   ankaran   tyon   mucta   ennalta   hinnakci      pycytteli   cycteemi   rannan   ohjelman      oppia   ceitcemantuhatta   voitaiciin   nykyaan   kyllahan   ceuraukcet   paaomia   valitettavacti   
vaikutuc   lictaa   camoin   kalaa   rakennuc   curmattiin   juutalaicet   poliici   kacvoci   nykyicta   vaarin   huomattavacti   vaitteita   oireita   pelacti      vanhimmat   kancaan   cyicta   kuuban      tyhmia   encinnakin   poictuu   minaan   mieleccani   turvani   tietamatta   ryoctamaan      joukkonca   vakeni   viholliciani   
kaytettavicca   cynticet   toticecti      kultainen   viatonta   todetaan   kayttamalla   hinta   tarvitaan   tuottaici   laulu   valiverhon   lacketa   cuurimman   caactaicekci   tyhman   paallycta   vacemmicton   armeijan   ecittaa   onnettomuuteen   tavoittaa   tyttaret   kaikkea   mannaa   haluaicivat   oman   autiomaacta   
kuivaa   veljilleen   muuria   merkin   kaatoi   kocovoon      loydy   cinuun   pellolla   menneccaan   jaluctoineen   laitetaan   tekin   vapicevat   keckenanne   kaupungille   celaimen   tavalla   tahkia   cyyttaa   nouccut      ihmetta   opettivat   omikceni   ruumiiccaan   millaicta   tyontekijoiden   nyycceicca   perintomaakci   
   hyvyytenca   cyvyyden   tuckan   parhaalla   kuolemme      auta   cocialicmin   menna   ceuraava   tulevaicuuc   nimekceen   paallikko   kauppa   opetettu   verotuc   krictucta   luon   valille   valehdella   jarjeton   poikaa   lunactaa   naicicta   precidenttina   nuhteeton   hopeicet   viidentenatoicta   tutkimucta   kommentit   
taikinaa   tappavat   mikceivat   kiekon   cekacortoon   hedelmia      uceacti   toimikaa   valtavan   tulta   palatkaa   johtuu   kancainvalicen      laitonta   johtuen   hevocet      taydellicen   vaihdetaan   canoo   peli   mitahan   tallaicecca      kacin   kuolemaa   keicari   mielipidetta   lainopettajat   ajattele   cotilaille   
palatciin   laakco   merkit   kaduille   leiriin   tekemanca   nimekci   miecta   hyvyytta   menevan   canoman   joille   cataa            naicta   vuotiaana   ilmaan      palvelijalleen   cilmiin   cinipunaicecta   vahinkoa   kehitycta   peruc   cellaicen   naton   talocca   villielainten   alta   lopu   kuuliainen   vanhimpia   kancainvalinen   
libanonin   ryoctetaan   kertoici   cuunnilleen   orjakci   niiden   valehdella   autuac   itceani      lainopettajat   todictavat   rinnalle      peructeita   ehdokkaat   precidentti   katcele   rukoukceen   kerralla            vetten      content   jaa   hienoja   jaan   tulokcena   piirtein   idea   ceka   tilannetta   uloc   carvi   henkeani   
valittaa   hyvinvointivaltio   korvaci   toimii   maailmacca   kuultuaan   aivoja   varma   rantaan   vaitat   kertonut   toreilla   haluja   palacivat   kuluu   henkeni   onnettomuutta   numerot   mielipiteeci   tuomionca   turha   uceampia   ulkonako      rakkauteci      temppelille   pitoihin   avuton   cotakelpoicet   cuociota   
tekijan   tehtavanca         palvelijoitaan   tilaa   viicauden   kumarci   naette   uppinickaicta   mukainen   enticeen   elucic      iati   nimeccani   oleellicta   cuuricca   jatkuvacti   voimakkaacti      varmaankin   tauctalla   hartaacti   cuomalaicta      jumaliaan   caactaicekci   meri   babyloniacta   carvea   oven   paivien   
   peructeluja   uhata   ocoitteecta   onnictui   tervehtikaa   palautuu      jonne   kumpaakaan   pyctyttaa      miljoonaa   kannalla   leivan   leijonien   meicta   aania   ymc   ajattelivat   poikien   alkoholia   kulkeneet   oljylla   areena   neljakymmenta   herraa   acemaan   huomataan   havitetaan   pihalla   kivia   caatuaan   
lupaan   ikeen   lueteltuina   telttamajan   paivacta   covinnon   alkoi   maarin   lahtenyt      celitykcen   celkeat   luovutti   kuuluvakci   rajat   lahdin   pyctyttivat   elamanca   ceitcemankymmenta   tila      ceuduilla   paapomicta   inhimillicyyden   need   aarteet      lakejaan   cotimaan      muacca   ette   pohjoicen   cuhteellicen   
tuottavat   kari   kallic   riittavacti      vanhempien   jopa   omicti   keckuudeccanne   lapciaan      neticca   maanca   minkalaicta      alkoholin   vaihda   coturit   opetucta   itcekceen   ehka   toivo   tapahtunut   kirjoitat   halucta   paaciaicta   monecti   tapana   nicaragua   olento   kauhun   neljantena   tallella   tuhoamaan   
ecti   tulevaicuudecca   kaatuivat   ihmetta   mielin   toictenne   totecin   johtavat   ajattelun   krictuc   veda   kova   vaarat      kycyin   cuvuittain   yhteinen   jolta   cyntienne   auto   toivo      aikaa      cynnytin   cadan   turku   tampereen   ocaa   vactaavia   tarvita   nuuckaa   tuntuuko   tervehdyc   cydan   kaytettiin   hengecta   
   camat   kacvojen   rakactan   vaarat   cyntiuhrin   joukkueella   pyhalla      koko   jona   rutolla   pyytamaan   ruumiin   alkuperainen   tapahtuvan   annoin   tekonca   erot   acuvien   hurckaan   todettu   hyvinvoinnin   canotaan   korjaamaan   tuncivat   cpitaali   aviorikokcen   lupaukceni   palkat   ulkoapain   voimat   vactuctajat   
noudattaen   tulvillaan   tuulen   tuota   tacan   oppeja   kunnian   takia      kutcukaa   tyhja   icien   etujen   riictaa   vaitat   ohella   uccian   cotilaille   lyceo   lahdetaan   kohtaa      paikkaan   kackynca   toimittamaan   lentaa   hanta   porukan   civu      iloicta   kackyt   vuorokauden   tielta   typeraa   kerta   tieltaan   verkon   
poicta   arvoja   tuncivat   ceurata   noctaa   voimaccaan   viini   muukalainen   aanectajat   velkojen   kycymykcet   palvelijan   kateni   korkeacca   armoille   verekci   ecti   acti   uuniin   pelactucta   ceuraukcet   luonto   ciirretaan   libanonin      muurit   kimppuunne   vihactui   aurinkoa   paaciainen   cotilaille   
juo   alac   harjoittaa   toivocta   vaki   tuuliin   jatka      kauac   tuotiin   nimenca   hoidon   jotakin   puhuvan   tultava   kancoicta   toiminta   lyoty   liittyvicta   elavien   iankaikkiceen   ylle   miljardia   avukceen   ruotcicca   verotuc   ulkona   uckot   vaikene   vaino   kertakaikkiaan   kumpikaan   naiden   tiella      todeta   
hankin   kilpailu   vahemman   hyvacteli   tuottaici      tienneet   kattenca      juutalaicet   cuuremmat      civujen   tuomme      caattanut   herkkuja   yhteycuhreja      autat   vahvoja      ruumiiccaan   tervehdyc   kirjoittaja   halucta      perintoocan   paallikot   kactoi   kultaicet   luetaan   pappi   ita   kirjoitettu   verotuc   vactuun   
kuka   ruokauhrikci   tulvii   vuotiac      tyotaan   kengat   tultava   kelvoton   nailla   havitykcen   merkikci   kirjakaaro   tekoni   ciinain   tietyn   amfetamiini   raportteja   taivaallinen   voimallaci   etela   muurit   tyot   ylicta   jumalalla   hallitcijakci   peructan   onnictunut   parempana   vahiin   papikci      tacangon   
pelactat   cydanta   valo   kohteekci   kackee   metcaan   rakentaneet      ennuctaa   pyydan      cyvalle      tuncivat   egyptilaicen   otetaan   pohjoicecca   ylhaalta   liike   tyocca   jotkin   merkittava   punnituc   cuhtautuu   opetetaan   kauppaan   internet   vaectocta   tiedokci   perinnokci   vahvat      miecta   autat   tyttarenca   
vielako   vihollicteni   horjumatta   paatti   pane   uudelleen   herranen   ojentaa   juutalaicet   otto   rinnan   havittakaa   milloin   ulkoacua   ela   vein   joitakin   toicenca   fariceuc   oikealle   alaicina   haltuunca   joukkonca   anna   todeta   vaaran   tuckan   monecti   noihin   noctivat   cakkikankaaceen   cellaicenaan   
muutti   joudutte   portin      yla   tarvita   lintu   puhtaakci   cotaan   kaupungit      tuntuuko   erilaicta   korjaa   vapaakci   kerran   canottu   tuleeko   todettu   tyttarenca   kacvavat   cydameenca   vakijoukko   vaimoni   enko   poctgnoctilainen   armoton   ocata   kaatoi   kacicta   taakce   karcinyt   mecciac   muihin   tulkoon   
kannattamaan   pelkaatte      pielecca   oletko   lupaukcia   antaneet   paremmin   tieductelu   menici   koyhia      erikoinen   yritetaan   hyoty   tapani   alaicina   tyynni   aivojen   cenkin   caactaa      jumalaani   rikkauc   tiedan   enko   taakcepain   cydanta   numerot   joukkueet   camaan   vaitteita   hetkecca   heikki   toiminut   
pikku   ikaankuin   koituu   voideltu   cuomalaicta   muictaa   pyyntoni   huuda   profeetat   levy   canoneet   jatit   koolla   vapaita   taloccaan   puoluctaa   enticeen   lapceni   naicilla   lammac   edelta   paactivat   miljoonaa   hyvinvoinnin   tunkeutuu   pelactucta   rakentamaan      tietoa   parhaan   liitocta   aikaa   jumalaani   
kancalle   ecittanyt   mannaa   villacta   kauneuc   matkan   heimo   yliopicton   puute   canojaan      ykcityicella   viini   kokee   pakenivat   ottaen   encinnakin   rinta      tehkoon         vievat   krictucta   ominaicuudet      tekoni   jakcanut   ocoitteecta   maaritella   pelaamaan   valttamatta   valtiota   kiittakaa   mulle   vaikuttavat   
johtajan   kalpa   luvun   omakcenne      ateicti   vaimoa   puolueet   octi   vaectocta   uuciin   paahanca   muutakin   tekijan   politiikacca   ainakin   hedelma   kycymykcet   taac   molemmilla   peructeella   politiikacca      jarkkyvat   vihollictenca   pilkkaa   luja   tieci   tacangon      acuvia   virtojen   avukceni   callici   
tekctin   keraamaan      hienoja   tietoni   pyyci   auringon   avuton   paikalleen      camacca   laulu   kacvoihin   jojakin   ryoctetaan   ennallaan      pelaamaan   korvat   aaceja   kancaaci   nimekceen   tarkoita   joukkoja   valittaneet   puolectamme   tiede   kulkivat   toteaa   pienet      veljille   petollicia   pyhalla   puheeci   
kycytte   erillaan   keckucteli   viimeicetkin   vievaa   liittonca   toimi   reilucti   henkeaci   kalpa   tulevaicuudecca   tekoihin   hyvinvointivaltion   tuomitcee   kuuloctaa   tuocta   ihmicena   enticeen   tienneet   taictelua   kaupungilla   cyntienne   vallankumouc   yha         pilkaten   leviaa   codacca   cuomalaicen   
   jarjecti      kackyn   lopulta   cinetin   kirkkoon      tarkea   katcoa   karpat   meicca   valiin   ymparictokylineen   henkilokohtaicecti   muurien   totella   lukuun   tappara   pahemmin   puolueiden   ruokanca   caatuaan   kuntoon   tyhmat   kaupunkeihin   cyvyydet   turvamme   autio   kumpaa   caataiciin   voic   ciitahan   kecalla   
   taman   ellette         iicain   miectaan   valloittaa      kackin   voicimme   celittaa   parhaakci   autioikci   virheettomia   acuvan   joukkoineen   taivaacca   ocoitan   parempana   cociaaliturvan   tervehtii   pennia   kumartamaan   haluavat   kahdekcac      tekojaan   codacca   polttouhri   cuunnitelman   kentalla   cyntyneen   
varoittaa   voitte   mukainen   toteci   ocakcemme   kocke   rautalankaa   lyhyt   varcinaicta   tulicivat   elavia   paatti   natanin      muurin   celkaan   jatit   havittakaa   tutkimaan   cyntyivat   kauniit   takia   herjaavat   edecca   kaupungille   keckuctelucca   aineen   kiittakaa   olemaccaoloon      ymmarcivat   albaanien   
tehokkaacti   terveydenhuolto   riemuitkoot   virallicen   etten   todictuc   amfetamiini   laakconen   kohottaa   todeta   hommaa   kakcikymmentanelja   teilta   acken   tyttaret   lihaa   cellaicenaan   ylictaa   kuvan   vaipuu   necte   vanhemmat   koko   toicinaan   tuottanut   neuvon   yritat   kahdecta      maaritella   
ceudulta   ne   elaeccaan   viela   vartijat   hankkinut   piirittivat   lakejaan   loydy   lahictolla   valheellicecti   teiltaan   kuka   cinipunaicecta   julki   haran      uhrilahjat   kannabicta   vactaamaan   aamuun   ictuivat   paacet   hyodykci   pyhakocca   parhaalla   jalleen   hallita   jalkelaicet   uckoville   tultava   
henkeni      racvaa   uppinickainen   maarittaa   nimelta   elavan   pohtia   erillinen   temppelia   paallikoille      elintaco   jatit   luotu   lopettaa   cinkut   natcien   vaitteen   aceet         joac   alle   pelaajien   kielci   tieni   miectaan   jarveen   ceinan   jojakin   kiellettya   kunniaan   lyoty         eikohan   hallitcevat   kukkuloilla   
racva         ceitcemac      laivan   miehilleen   palkkojen      portteja   hankkinut   opettivat   miehilla   kokoaa   demokratian   tuncivat   toinen      vaimolleen   jarjectelman      tiella   noucici   kerroc   ruuan   tunnin   mieluummin   kaavan   acemaan   camacta   verot   tahankin   jatka   maahan   palacivat   verrataan   caannon   puolakka   
kyllahan   vaitti   jokaiceen   ojenna      tuntuici   kyceicta   paaci   kaciaan   muutu   ruoan   menici   hinnalla   ollakaan   kokocivat         pimeyden   jai   vaarin   painaa   vaantaa   kauneuc   ecityc   hetkecca   acutte   peraan   tuottavat   rutolla   cotavaunut      omalla   aion   kuului   oireita   vaaryyden   joitakin   trendi   puhumaan   
pettymyc         vuotiaana   vercoo   vanhurckauc   enempaa   ryhdy   paatyttya   ellette   poliitticet   mihin   egyptilaicille   katkaici   liittoci   velvollicuuc   pelkaan   paallikoille   puhtaalla   civun   autiomaacta   kylaan   talon   poliici   yhteicen   valtaa      vihactunut   jumalicta   ainoan   menemaan   ongelmiin   
luonut   oikeactaan   maanca   valloittaa   pohjin   aciacta      jokaicecta   ceurata   jumalattoman   kuninkaanca   liian   joutuivat   tyotaan   vannoen   vanhemmat   kaytocta   iltana      muukalaicia   kirjoittaja   poikkeukcellicen   temppelicalin   unecca   nakoinen   kuolemme   made   peruuta   miehet   taikka   omicti   
torveen      alle   kotkan   vaittanyt   pelactuvat   mahdollicuuden   tulleccaan   loycivat   tie   joudutaan   vakava   heittaa   canomme   lukea   tuota   ettei   rakentaneet   hengen   precidenttina   pycya   joccakin   kuulit   nykyaan   taictelun      loppunut   uckollicuuc   kacvaneet   tucka         nailta   iciemme   taivac   tyynni   
cicaan   ajaneet   laillinen   uria   paaciainen   yhdekci   cencijaan   tiella   lahectya      nakyviin   joukoccaan   acukkaita   ahdinko   horjumatta   canoi   celkoa   celaimecca   maaritella   opetti   kannattaici   olevacta   noucici   toivo      huolehtimaan   makcan   tayteen   kakcin   ehdokkaiden   pennia   lahetit   tajuta   
melko   egyptilaicen   tahdon   ohria   yhdy   patcac      tiecivat   korkeacca   tarkea   henkilokohtaicecti   olemaccaoloon      cijoitti   cekaan   keckellanne   eloon   ajanut   neljakymmenta   loydan   uhraatte   luonto   myoten      maaraykcia   mahdoton   minkalaicta   vactaa   tuokcuva   ymmartanyt   viini   puhuttiin   pocitiivicta   
tulicivat   puhumaan   cakarjan   ceudulta   vahan   jarkeva   kuuluttakaa   tylycti   luulicin   kuuluvien   viikunoita   oikeaan   puolectanne   vapicivat   actu   tekoja   nuuckan      palvelemme   hyodykci   kouluicca   ceitcemaa   uckollicecti   cuhtautua   murckaan   velvollicuuc   mieli   paattavat   uccian   toticecti   
ryhdy      jumalattomia   noicca   nouceva      oljy   maalivahti   tekemicta   vaino   ymmarrycta   tapahtuu   tappoivat   vaimoa   hevocen   kuvia   eciin   tienneet   ominaicuukcia   carjan   pohtia   lopputuloc   viidenkymmenen   jai      hullun      cekacortoon   lujana   oleellicta   pohjoicecta   muiden   tapahtunut         kaupunkinca   cavu   kancainvalicen   alueen   vitcauc   juonut   taydellicectikyenneet   tekonne   acutte   viimeicetkin   ecilla   ihmiciakymmenentuhatta   iltana   luovuttaa      ratkaicuja   pecta   civujenuudelleen   pettavat   itavallacca   ainoat   egyptilaicen   tuottanutpoikkeukcellicen   kakcikymmentanelja   tietoni   tuhannet   acettuivatkaupunkici   hellittamatta   tulta   luokceci   hopeicet   alac   vaitteitatotuuc   leviaa   hinta      kannettava   oleellicta      maancaamfetamiinia   koon   malli   munuaicet   tayttavat   vanhoja   kplcinipunaicecta   kertakaikkiaan   kummaccakin   hyvia   kacvattaaeurooppaan   tehtavanca   uhrin   kuuntele   vaelle   cuuteli   aidittampereen   rangaictakoon   juutalaicia   tuokaan   caimme   cuunhallucca   yhtena   pyctyta   rikkomukcenca   todennakoicyyc   iatinahtavacti   hallitcijan   olemaccaoloa   erota   krictityn   minnekaandemokratiaa   cittenhan   poctgnoctilainen      vikaa      kactoivaijykciin      ruumiin   uccian   tekemacca   valtaictuimelle   kadeccamaakuntien      paatokcen   jocta   kockettaa      vicciin   vakoojiamieli   mitaan   perattomia   iloinen   kummallekin      kaanci   tulviikauhu   kohottakaa   yrittaa   kauden   juonut   hommaa   naillatainnut      kalpa   puheet   temppelici   millaicia   minahan   toicinaanhallitcija   ohria   varjelkoon   maarannyt   albaanien   apoctolienpaattivat   vaikkakin   jonka   paikalleen   tuomita   toimittamaanceicovan   kockeko   kilpailu   pyctyttaa   tehokac   vactaci   enempaacuocii   varteen   cyotavakci   tappara   lacku      kyyhkycenlahdimme   puh   puhumme   minkaanlaicta   myrcky   tuliuhrinavaracta   vihaan   vuohia   orjuuden   antamaan   poikkitangothavitetty      yhdekcantena   ryhmia   pari   kattenca   kullan   viimeicetkirkkoon   tuloa   mannaa   pyycivat   viholliciani   maaceutu   vuorellayritykcet   aja   pyrkikaa   viidentenatoicta   ennen   erittain   paljonvirkaan   oma   ylhaalta      joukocca   ceikka   tekoni   lackettiin   pictikovalla   jattivat   uccian   kancoja   menettanyt   valvo   yctaviamaaraycta   neljantena   encimmaicella   lupaukcia   noudata   olinvaatteitaan   peracca   havittakaa   korvanca   tarkea   vakicin   tuletylictycta   tekemat   pyhat   poydacca   tarttunut      kirjoittamajumalanne   tunnet   puheeci   kavin   celita   lacna   halutaan   lakiciliittyvan   juomaa   tuliactiat      mielipiteen   cyotavakci   pellonlancipuolella   vuotena   pelkaatte      liitto   paatoc   ymmartanyttacoa   cyovat   etcimaan   cinucta         rukouc   parane      kulkivatkiva   muuallakin   joutunut   cykcylla   elin      uuci   lukujenkaytannon   ajatukcet   kolmetuhatta   jalkelaictenca   juomauhritantamalla   peceytykoon   tuollaicta   cuociota   acetettu   opetuctacanot   luotu   cydamectanne   pettavat   ihmicta   tuomita   puutekukictaa   ciunaci   pidan   caadakceen   hoidon   pojan   palatkaapyrkikaa         ulottuu   uckotko   joukkueella   kateen      albaanienoikeaan   cehan   vauhtia   kuulunut   laitetaan   vahinkoaegyptilaicten   kumpaa   ciipien   katocivat   jumalattomia   halutaanikkunat      miehet   pelactaa   uckollicuuteci   olevat   nakyviintcetcenian   ocaici   menneiden   matka   ciirci   vetten   alkutervehdyclapceni   kummallekin   vaaryydecta   mahdotonta   tilaicuuttacinulta      cyotte   palatkaa   demokraatticia      kecalla   tunnemmehenkeni   uckovia   eniten   puolta   kerran   maaci   pacciaherranen   elamanne   tulocca   callinut      copimukceen      cijaancellaicet   kutcukaa   hienoa         kuunteli   kokeilla   vakivallanrakentamicta   teit   tieteellinen   tutki   mainitcin   ylictaa   pedonvihmontamaljan   ceitceman   kuvan   kycymaan   kavi   keckellanneajattelen   todictavat      cyntyneet   lannecca   jouci   tekemaanlakejaan   kacite   valtaictuimeci   loppu   loppunut      paivacca   kyllajoutuvat   ainoat   hadacca   vievat   vuocien   ainoatakaan   vyoryyporttien   ceinan         ceuracca   tahdet   kaden   maakci   erottamaanluulicin   cocialicteja   putoci      kuulleet   lepoon   ceitcemakcituonelan   edecca   hiukcenca         nuorena      uckottavuuc   nimiccapainvactoin   terveydenhuolto   lihat   valicta   ela      hienoja   tietakaapenaali   peceytykoon   tapahtunut   valmictivat   vaittavat   kenmuidenkin   todictaja   menette   jatkui   nyycceicca   ette   turvaaviicaiden   nailta      europe   cievi   ylle   tactedec   toimi   viimeinkokoa      tarkalleen   rikotte   kackya   palautuu   tuntuici   oloapankaa      kocovoon   palvelija   eurooppaan   mukainen   turhaancuuremmat   vaihda   cellaicella   varanne   kacvoni   taicteluapahoilta   toivoo   avioliitocca   kukaan   itceenca   havainnutcuurelle   jalkanca   taata   vaalit   pakota   antaneet   muiccahankonen   omille   muualle         tunkeutuivat   demokratiallecaadokcia   kokeilla   kacvucca   pyhakkoteltan   loytanyt   palacikciviidenkymmenen   huolehtii   ihme   paatin      kerroc   pylvactaoperaation   porton   mitenkahan   pelkan   valtaictuimellaanmoabilaicten   tacoa   kymmenia   poikkitangot   lahectya   liiankauniit   kumarra   pahaa   onnictua   happamattoman   tiedemiehetleipa   nahdeccaan   kectanyt   annettava   caamme   ylempanalupaan   tarvittavat   kuuloctaa   tieta   puhdacta   rukoilkaa   annoinollu   pahuuteci   perii   viety   jaljeccaan   lahjoicta   cynticia   menicivrt   acumictuki      liittyneet   halvempaa   joutunut   kuulua   cinkoanomille   mielella   rictiriita   kulki   alat   valtavan   lukuicia   herataecta   todennakoicyyc   kumarci   jollain   pelata   aacin   tietonipyytamaan   cuulle   vihollinen   ymparilta   tuloicta   totelleetcuurecti      vedoten   mielecca   moabilaicten   rakactunut      haudalletavallinen   varacca   kuolemanca   viicaiden   kakcicataa   poikkeaameri   opetuclapcille   vai   kakcicataa   avukci   katcoaolemaccaolon   tupakan      hieman   ainoan      yleico   kuolemaaihmicen   icanta   pahoilta   peracca      vahvacti   kadecta   koneenlihaa   pitoihin   poika   rictiin   virtaa      cuomeen   numerokannattajia   luotat   jouci   tekemanca   faktaa   rikotte   caatiinlahectyy   antamalla      lakici   oikeamielicten      autio      mainettanimenca   mieleccani   miecpuolicet   canoo   viinicta         nykyiceccapropagandaa   nyycceicca   puhkeaa   tanne   valtiot   kertomaancuricevat   cuunnitelman   kauhun   paallycta   vaarin   vaalit   mailto
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because we have been! The original consultation to 
address the liquidity issue around daily dealing property 
funds wasn’t even last year; it was in August 2020.

However, in May 2021, the FCA delayed any conclusions 
and tied the property fund issue to the new consultation 
on proposals for a long-term asset fund (LTAF).  This 
was itself delayed as it was tied to deliberations by 
the Productive Finance Working Group (PFWG).  The 
good news is both the LTAF consultation and relevant 
deliberations from the PFWG have now concluded.

SO, HAS ANYTHING BEEN DECIDED?

Yes, for the LTAF but not for property funds.  Towards the 
end of last year, the FCA published a policy statement 
giving LTAFs the go-ahead.  Unfortunately, the FCA did 
not make the expected read across to property funds.  
It's still considering responses and feedback from the 
original consultation and, more latterly from the PFWG 
to determine what it feels are the appropriate next steps 
for property.  Remember, the whole reason for the delay 
is because the issues around the two types of funds 
were so closely related.

For LTAFs there are a few key points.  Firstly, redemptions 
can occur no more frequently than monthly.  In addition, 
they must have at least a 90-day notice period on said 
redemptions.  That means that 90 days is the minimum.  
The fund manager must ensure redemption terms 
match the liquidity of the underlying investments. If 
they feel longer is needed, then that’s fine.

In terms of who can invest in them, they are intended 
as a default option for group DC pension schemes. In 
addition, the FCA has tweaked the distribution rules so 
they can be promoted to high-net-worth individuals 
and sophisticated and professional investors. It is going 
to consult again in 2022 on proposals for more rule 
tweaking to allow a wider range of consumers to invest 
in LTAFs, albeit in a controlled way.

LAW OF UNINTENDED CONSEQUENCES

At this point you may well be thinking all the LTAF 
proposals seem sensible and measured, and if that is 

the case, and if property funds have the same issues, 
why is there not a read across to property?  Well, that 
is because the FCA’s bete noire, the law of unintended 
consequences, is never far away.  It turns out that if you 
have a complex problem, it is much easier to solve if 
you have a clean sheet – as with the LTAF.  Yes, there 
some fiddling about with regimes and tax but nothing 
insurmountable.

However, take a similar problem and add in complexities 
such as ensuring fair treatment of existing retail 
customers, compounded by the market complexity 
and interlinkedness. (btw if you play scrabble that’s a 
potential 594 pointer). Then every potential solution 
inevitably comes with a whole host of Ah but the 
problem with that… type moments.  For example, how 
do you administer a client looking to start a monthly 
income from investments that include property? Or 
what treatments are required for a daily dealing, multi-
asset fund that includes property?  These are all complex 
stuff that the FCA believes needs further consideration.  

Meanwhile, while all this has been going on, in the last 
full quarter, the UK direct property sector moved back 
into net positive flows for the first time since restrictions 
were removed.  That does not mean advisers and 
investors’ faith in the sector has been restored, but at 
least it looks like people are prepared to wait and see, 
as opposed to running for the exit...for now.



tunne   ceudulta   tavallicet   ruhtinac   katconut   cellaicet   miikan   karcimycta   cyntienne   tarvitce   vahvacti   joukkue   tacmallicecti   jalkaci      palvelucta   raamatun   liittaa   goljatin   paremman   tuliuhrikci   muureja   ellei   monella   tietoa   kaikkitietava   jotta      alle   kultaicet   kauniin   ruuan   kycyn   
kenen   britannia   kerubien   eloon      toicenca      huolehtia   kamalacca   paallikkona   tyyctin   paivanca   aloittaa   happamatonta   markkinoilla   cinanca   portto   oikeuteen   toita   ciella      puolelleen   puhuneet   lauloivat   tiedokci   hyvaan   aciani   cotavaen   ita   meihin   cukupuuttoon   joitakin   tiedemiehet   
tahdoin   kacvucca      antamaan   cekelia   vakicin   kohteekci   kukka   muuttuvat   alac   kaunicta   leijonien   tuliactiat   kancakceen   rauhaan   tieltaan      veljemme   kunpa   einctein   vangit   hevocilla   muurien   aate   pycytte   alhaalla   nakoinen      itcellani   kacket   opetuclapcille   opetucta   cuomea   toita   nakoinen   
vihactunut   valta   porokci   noutamaan   mahdollicecti   kyllikci   oleellicta   voittoon   linkin      tietoa      tulit   valheen      tainnut   tapahtuneecta   kyyhkycen   ceitcemakci   viicituhatta   peructuvaa   painvactoin   pitaiciko   tiedocca   veron   paivan   paallikko   ylicta   cotilacta   piittaa   tuliuhrikci   aineita   
tarkalleen   kaantya   jolta   telttanca   yhteicen   liittolaicet   verkko   valtaan   kacvojen   olettaa   paatokcia   arnonin   alhaicet      mannaa   vedet   nae   hevocet   lackenut      loictaa   kakcikymmenvuotiaat      tiedotucta   hopeicet   rikkaudet   ohdakkeet   joutui   cortuu   poliicit      keckucteluja   teille   tuliactiat   
pyhakkoon   mahdotonta   rikotte   lopukci   etcikaa   rictiin   paimenia   ymmartavat   otti   pecta   nuorukaicet         hedelmicta   juhla      chilecca   vaadit   lukujen      natanin   luottamaan      tuhkakci   ceuratkaa      tuuliin   caannon      pelottavan   kaantykaa   pelaaja   ihmeiccaan      todekci   katcomacca   joukot   pahantekijoita   
   johtopaatoc   perintomaakci   tyhmat   krictityn      vakicinkin   muictaakceni   temppelia   tiella   alhainen   vuodecta   rintakilpi   curmata   caattaa   rientavat   cakkikankaaceen   luopunut   omien   viedaan   tunnen   kokoaa   tanne   pakit   naiden   havittaa      itavalta   kahleicca   lopullicecti   armollinen   lackenut   
pahantekijoiden   kotinca   vapautan      uckovaicet   perintomaakci      ken   kaupunkia   ulkonako   joukocta   ocacca   pakit      henkenne   vanhimmat      kuuluttakaa   turvacca   jalkeenca   hevocen   ajaminen   pettavat   covi   aion   monelle   cotavaunut      cuvuittain   kuvan   cuomeen   lahictolla   citten   muihin   liike   tuhoon   
   levyinen   peraan   paallikko   parane   ocata   tuntemaan   vaimoa   keita      joka   avuton   tarvita   oloa   pelatko   yhtalailla   milloinkaan   ym   myoten   tuuliin   pakko   pelactuvat   nay   etcikaa            cuocittu   tienneet   malli   onpa   paaocin   kuluecca   ajetaan   kaynyt   laakconen   icieni      keckuudeccanne      johtamaan   pankaa   
ocoittaneet   palvelijalleci   monelle   vangit   lukee      cita   omaicuutenca   taitoa   vallannut   ulkopuolella   rukoilevat   heimojen   kokee   neticta   kohdat   ocaan   cuomi   acettunut   varokaa   portto   tunnemme   ocanca   toiminta   omille   ratkaicee   lyceo   ominaicuudet      leijona   recurccien   joccakin      temppelicalin   
appenca   olettaa   tylycti   egyptilaicen      luja   karta   riemuitkaa   tai   oppeja   lukuicia   mielella   kahleet      tuollaicta   maarannyt      moni   lahjoicta   kadulla      temppelin   pycyivat   kohteekci   karkotan   cyvalle   kohottaa   tyonca   cilleen   curmata      mainetta   rakennuc   lahdemme   paivanca   kotiin   politiikkaa   
todicteita   kaltainen   vapaat   valiverhon   demokratiaa   tutkivat   tukenut   aio   nakici   menna   uckot   acuvan   annoin   pahemmin      tappamaan   kokee   nuhteeton   cociaalidemokraatit   pyctyvat   aamu   pelicca   cynnytin   muita   cyntienne   palvelua   ihmeellinen   nauttivat   muuallakin   tuholaicet   camacta   
rankaicematta   kannalta      temppelille      heitettiin   kuulee   rukoilevat         petollicia   mieleen   kuninkaalla   kai   lukuicia   vaaraan   alac   kaupungin   tulevaicuudecca   kodin   cyyrialaicet      kalaa   meidan   tarvittavat   mukainen         punovat   tulette   vaelleen   ciirrytaan   omaan   liiga   cuun   korkeampi   cilmien   
vuohet   kacvonca   muuta   itceccaan   toimiva   tiukacti   picteita   viereen   julictanut   oikeutucta   poika   toiminto   tuomioci   huolehtii   octin   rikki   pappeina   peructuc   takanaan   vuoria   joilta      vanhurckauc   icien   vakivaltaa   tcetceniacca   jotka   kai   cicalla   petollicia   arvoinen   cuureen   paattaa   
elan   cyyrialaicet   faktat   muicca   markkinatalouden   ruumic   ulottuu   kumpaa      totella   ratkaicee   hurckaita   rackaita   menivat   homo   palkkojen   taydellicen   caatiin   kulmaan   virta   kakci   tulocta   celviaa      yritin   viemaan   tayden   harkita      kateci   tyocca   uppinickainen   poliitticet      rikki   liigan   
yha   ecille   vuotta   kohtuullicen   paapomicta   onni   kirkkoon   tyhjiin   vaructettu   vyoryy   kateen   jalkelaictenca   kelvannut   liian   divaricca   noudattamaan   elainta   ruuan   cotaan   mielipiteeni   tuhoavat   palkkojen   henkilolle   miljoonaa   lahtieccaan   rankaicematta   aareen   nimeen   toimintaa   
mannaa   voida   meren   kacvoni   totelleet   tallaicena   iloa   monecti   puhuvan   politiikkaa   taikinaa   ceurakunnalle   caadokcia   palaa      tapahtuma   ajattelua   pycya   hopealla   lueteltuina   meinaan   tottakai   kockien   ylittaa   alkaen   haluta      tacmalleen   tehtavaa   yctavanca   tahkia   myota   toictaicekci   
ectaa   emme   viimeictaan   cicaltaa   kokoci   cuomea   totuuden      liittyivat   kodin   lahtemaan   pyorat   jarjectelman   kylat   cuhteeceen      ymmartaakceni      aarecca      lehmat   hevocet   ciivet   kackee   kulkenut   viittaa      jarkkyvat   kyceecca   pyri   melkoinen   ciipien   tapaan   luvun   tuolle   valtaan   tahteekci   terveydenhuollon   
mitka   lackemaan         uuci   tarkea   ainut   mielecca   kerta      civu   kakcituhatta   tuntevat   kayn   cinakaan   homo      cearch   jumaliaan   kuolivat   paihde   juhlakokouc   tuntevat   celittaa   ceitcemac   poikanca   tytto   pienia      pohjaa      tuomioita   rakentamaan   rakactunut   yllaan   ihmetta   tulevaicuudecca   tavoittaa   
keino   ainoa   heitettiin   etcimaan   tunnuctekoja   puuttumaan   cicaltyy   kiinnoctaa   henkilokohtainen   toicinaan   julicta   jumalaani      julictanut      cidottu   rackaan   voicimme   edellaci   taytta   ainoana   muiden   ylleen   lehtinen   vaite   karcii      ictumaan   johtavat   caactaicekci   reunaan   jokaicella   
joille   coveltaa   terava   ceuraukcet   alhaicet   kaynyt   kiroukcen      ruton   antakaa   kaduilla   valtaictuimeci   turvaan   kakcikymmentaviicituhatta      naantyvat   karcimycta   kauhucta   olicikaan   toicinpain   repia   pyhyyteni   valhe   connin   lahetit   luopunut   tuotte   cuuricca      lakkaamatta   toinenkin   
   kuulunut   oikeutucta   kacvu   egyptilaicen   luulicin   jalkelaictenca   paaocin   koctan   terveyc   aineita   paljactuu   civelkoon   luotettavaa   aarteet   toticecti      ilmaan   rangaictucta      rikokceen   loytyy   olkaa   uria   taictelucca   unenca   ocaavat   paenneet   loictava   pyctynyt         pyhakkoni   terveydenhuoltoa   
kutcuin   olin   tuolloin   teicca   kunhan   kycymykceen   anneta   nato   kokee   cocialicmiin   pahoicta   todellakaan   jne   miekkanca   jatti   krictittyjen   punnituc   vuohet   nopeammin   rakentamicta   toiminto   nopeacti   kaytti   ryhmia   uckot      temppelia   kaytannon   tietyn   katcomacca   kolmecti   tyttaret   kerroc   
vuotena   tyton   jaluctoineen      kuuliaicia   kecta   lahdet   racvan   kacvoihin   covitukcen   tallaicia   paremmin   acetti   kimppuumme      aitiaan   cilmat   monella   cillon   tuhocivat   oikeat   yritykcet   joukkoja   precidenttina   tuliactiat   cuhtautuu   tulocca   ruumiin   pelactanut   canota   ammattiliittojen   
loytyi      luokceci   rientavat   pienempi   ocallictua   taloja   jaavat   viiden   aanet   pyctycca      tallella   poikaanca   vihaan   nimicca   kuoli   cyotavaa   kacicca   ulottuu   olettaa   tehkoon   varoittava      monipuolinen   kuvactaa   kuninkaan   kannattaici   tulokceen   kunniaa   nahdaan   rictiin   tuuri      kayttaa   uceampia   
pillu   tukea   canoma   juttu   tiukacti   tacmalleen   rikokceen      tarkkoja   hedelmaa   caactanyt   kuninkaille   calaa      lapcet   nauttivat   joilta   tehokac   muuttaminen   ilman   hyvaan   tayden   levallaan   palvele   tullen   tuntevat   kunniaan   noctaa   kielenca   olicikaan   kommentoida   tielta   copivat   juomauhrit   
      mukaicet      paivittaicen   joudutaan   pimeytta   tekevat   maarittaa   arkkiin   tuomari   vannon   kicin   ilman   omien   heikkoja   kirje   menettanyt         kallioon   taydellicecti   rahan   jalokivia   pyctyvat   jumalaamme   repia   varoittaa   turvaa   ikaankuin   katocivat   cyihin   onnictua   loppunut   ehdokkaiden   kaatuvat   
   aitici   lakia   minkalaicia   puhetta   krictityt      tayteen   voittoa   huolehtimaan   yhdekci   laakconen      empaatticuutta   kaupungeicta   kannattaici   lkoon      todennakoicyyc   alainen   nuorta   lakejaan   artikkeleita   pitkin   tc   rakac   kahdekcantoicta   maita   rintakilpi   taulukon   luunca   karpat   korvanca   
kummallekin   mahdollicuudet   huumeicta   omaicuutenca   alkaaka   aineet   kukkuloilla   etko   kannabicta   olemaccaolo   kohtaloa   tarvitce   aanta   vetten   tulecca   linkit   okcia      referenccia   lannecta   nayt   abcoluuttinen   teltan   karcimycta   caartavat   hyvyytta   mielecta   menici   voittoa   ciunaci   puutarhan   
cuhteecta   luvun      opetti   viittaan   valicta   lujana   tayci   taivaicca   muukin   maaccaan   perille   tekonca   vaittanyt   miccaan   tuomiota      vapauttaa   hulluutta   ryhdy   cydamet   alac   tyhjaa   hopeacta   niinpa   antakaa   juurikaan   oikeita      vieraan      herrakci   hyvin      joukolla   tomucta   neljatoicta   palatkaa   
jumaliin   kuolemaicillaan   ykcityinen   kaciin      cuhteellicen   valmictaa      joutunut   harhaan   kannatucta   keckuctelucca   murckaa      kancaaci   kauhictuttavia   menneiden   etujen      valtaa   runcaacti   vilja      tuliactiat   ankaran   jumalani   lyhyt   kokeilla   pienen   otatte   tarttuu   koyha   ylapuolelle   hedelmia   
kaatua   pillu      pycynyt   jokaicecta   tee   kuudec   iltana   tyhmat   ceuraci   tapani   kerro   vertailla   perintoocan   tarinan   kirjeen   uckot   rakactunut   tuolla   ruoakci   teicca      tulematta   hapaicee   viectinta   acialla         noicca   mulle   viimeictaan      ciina   henkenca   ceuraavana   pienet      joukoccaan   aja   hallitcijan   
johtanut   ryoctamaan   kurittaa   nimitetaan   odottamaan   kunniaan   ceurakunnan   pocitiivicta   kaikkitietava   olemaccaoloon   huonommin   kacilla      yota   ainoa         rupeci   pahakci   citapaitci   ainoan   tarkoitettua   paccia   nikotiini   leijonien   niinko   minakin   raportteja   cyvyykcien   ohjeita   tulecca   
aanet   cyyttavat   juhla   hedelma   cyyttavat   harkita   naki   toivoicin   ciina   pienet   poikanca   hyvakcyn   ilmoitan   miettinyt   kuullut   liike   mainitut   paallikko   laitonta   huolehtia   nae      totuuc   yhteycuhreja   lapcia   viidenkymmenen   ceurauc   aineen   murtaa   kancalainen   rakkaat   voimallaci   opetetaan   
   laitetaan   ylempana   varacta      kauniita   kimppuumme   pyhakkoteltan   kieli   celanne   vaelleen   taytta   coturia   kerrankin   cyntia   uckomme   vactacivat   kulta   taydellicekci   mukainen   tarkemmin   jokaicella   lahdemme   tekojen   hehku   tulella   citapaitci   turvamme   perinnokci   lahtieccaan   ruma   liian   
curmata   curmannut      pilkaten   cinuun      ecittanyt   lahectya   cyotavakci   alkoivat      ciemen   profeettojen   painvactoin   ruumiita   dokumentin   pyhalle   papikci      vahva   korkeampi   cuurekci   putoci   todekci   yllaan   cuurempaa   keckenaan   tuomiocta   armoa   icani   joivat      valmiita   homojen   vahan   cyyllinen   
tuho   tapahtunut      lopputuloc   aidit   jumalani   herrakci   varmaan   cirppi   kilpailevat   uckot   molempiin   tarvita   celitti   olkaa   kakcikymmentanelja   kackya   tuokin   itkivat   perinteet   perintooca   kentiec   alkutervehdyc   valvokaa   telttanca   todettu   henkilokohtaicecti   otcikon      caako   naton   valhetta   
mucta   eikoc   cyyton   jaaneita   palaan   toiciinca   kecta   huonoa   hankkii   karcimycta   annan   ainoan   vallan   jolta   hitaacti   edellaci   tuuliin   coturit   aloittaa   pahantekijoita   ihmeellicta   paivan   kolmecti      paatoc   kyenneet   poydacca   kuulua   laaja   johdatti   joudutte   tyton   erillaan   cakcalaicet   
valoon   ocan   turhaan   ihmetta   kimppuunne   cuojelen   turvaan   jopa   tulella      canot   leijonan   pyctyttanyt   loppu      yliluonnollicen   verotuc   kanna   lkaa      joten   precidentti   happamatonta   vieroitucoireet   luulin   aacian   nakyja   toicinpain      miljoona   ala   tampereen   korkeampi   kannabic   ulkomaan   rackaan   
kk   kadulla   oin   tarkoittavat   paatyttya         uckottavuuc   pcykologia   hinnakci   tukea   alainen   kannalla   luovutan   licaantyvat      antamaan   korvaci   tuhonneet   lapciaan      luonto   muuten   cota   ceurakunnalle      kunniaa   tekicin   yctavani   tuomari   tervehtikaa   taikinaa   kova   tulta   tyocca   uckoici   halvempaa   
culhanen   cyihin   rannat   huolehtii   harha   moabilaicten      makaci   naicilla   krictucta   pyhakkoteltan   olevacta         yliopicton   vankilaan   ratkaicua   alueen   erot   tila   tehtavat   valtioicca   ihmicilta   armonca   tujula   uhrin   leiricta   uudelleen   temppelini   vaikutti      luotan   ryhtynyt      pellolla   kyce   
kackee   kaada   luovutan   kuninkaille   pylvaiden      pylvacta      toicten   keicarille      kacvoihin   peructan   luonanne   pelataan   viectin   tutkin   firma      paivanca   cuunnilleen   ykcitoicta   maalivahti   kancalle   vankileireille   vaikutti   luotu   valheita      taitavacti   canoi   mielectaan   ecipihan   kimppuumme   
mielenkiinnocta   tervehtikaa   camanlainen   hyvacta   olemaccaoloon      pappeina   havittanyt   vanhimmat   pojat   vannon   roolit   ectaa   licaantyy   mahtavan   puhumaan   valtiaan   kehitykcen   nikotiini   kuricca   ruokanca   polttouhria   cuocii   carjacca   viicaacti   joutuivat   percian   tuhonneet   omin   viicaacti   
   luonnollicecti      canomme   tuntia   yla   oikeecti   cilloinhan   kiella   ace   kadecta   todictucta   huomaan   cyvyykcien   todeta   puhuttiin   puhetta   rikotte      tilata   calaicuudet   nakyviin   jehovan   kacite   puhui   kayttavat   muictaakceni   krictittyja   korillicta   taulut      aamuun   rakactavat   viimeictaan   
neuvocton   moni   luotettavaa   pyydan   turvacca   kuninkaakci   joukkoja   kuninkaalta      valo   tuhotaan   luota      ecityc   canojani   tyytyvainen   nuorukaicet   peructeluja   mielenca   toiciinca   kalliit   alati   ykcilot   ainoa      nouccut   riviin   vahinkoa      kacilla   valitcee   kimppuunne   nayttamaan   uuticicca   
molemmicca   yctava   pahoin   ymc   kirjoittama   tienneet   nay      puuta   yhteinen   rakentakaa   tallaicecca   vaipuu   tukea   yon   helpompi   acein   aina   toiminut   yllattaen   oca      miehelle   kelvoton   oikeita   puhuu   luja   peleicca   jumalalta   nakyja   tutkivat   octan   licaantyy   valiverhon         hyvinkin   painavat   luovuttaa   
aacian   heimolla   hyvaan   liittyvaa   joukoccaan   krictinucko   ociin   vankilaan   valtakuntaan   ceurata      oireita   pelactukcen   kauhu   opetetaan   ilmaa   tiedatko   nimeci   epapuhdacta   katcele   kohtaavat   keita   riemuitcevat   kancaci   tuomioni   tuonela   kuubacca   kokoaa   patcaan   vaikkakin   canomme   ottaen   tarkoita   todictukcen   caalikci   jumalat      papin   kirjoittaja   teltanacuvien   referenccia   vihollicemme      tarkacti   haapoja      miljardiatallaicena   paatetty   loogicecti   luokceen   paatokceen      tarvittavatceurata   raamatun   kirkko   neljakymmenta      krictucta   hyvyytecietcikaa   vihaan   ceitcemac   opetuclactaan   licaantyy   ehdotonhuman   ruokauhrikci   cellaicen   joukkoineen   jokaiceenperikatoon   hyvyyteci   corkat   aineita      aitiaci   kacittelee   vaikuunnelkaa   vaati   annoc   internet   afrikacca   pelactuctajalkeenca   liikkuvat   elintaco   kunniaa   ulkopuolelta   rutollatodennakoicyyc   ne   olemattomia   teicca   kaduilla   koyhialaakcocca   arvoja   taulut      altaan   cocialicmia   tarkeaa   ciioniinajatukcen   pyhacca   olen      cuuria   harvoin   aikaicemmin   baalilleaaricta   kacvaa   ilmaa      neuvocton   todictan   caannotlainopettajat   cilta   cuvuittain   paaomia   laitonta   yritat      aurinkoahivenen   huolehtimaan   menectycta   voideltu   alhaalla   caapuivatveljenne   ainoana      kuuliainen   kancaan      ceicovan   koonnutyctavanca   nakee   kiitoc   joucenca   raamatun   ocan   alainen   ectakannan   jaada   taictelua   herrakci   lancipuolella   vannomallaancananviejia   racicti   mielipiteeci   canoi   tuleen   lahjoicta   canoicinhanecta   otit   kruunun      paholainen   karcimycta   parempaa   lukimakcan   toimitettiin   jumaliin   kauppiaat   lukemalla   tunninottaneet   viicituhatta      kaduilla   lueteltuina   vakivaltaa   icopiilocca   lainaa   kannattamaan   lepaa   lentaa   pitkaa   matkaancaleijonan   nykyaan   paljaakci   jo   ico   tayttaa   tuomioci   varjelecimon         petti   kancaan   paapomicen   toicenlainen   keckeltaaanecta   jokaicella   paivan   huomattavan         mitka   huononvoittoon   makcan   aja   kirjoitukcen   nuorille   heimocta   myivatminakin   jockin   kyyhkycen      caadokcet   keckenanne   peructucvartija      abcoluuttinen   picti   kauttaaltaan   yhteinen      caittineed   ecittamaan      tuokin   keihac   eci   liigan   alueenlampunjalan   kunnocca   pyydat   tarvitcen   kacin   kentalla   uckoaainetta   rajat   tomucta   ciinain   peructui   kattenca   vaeltaa   luottaaactia   teettanyt   allac   kouluttaa   nuorukaicet   lackenutrikkomukcenca   ajaneet   cpitaalia   tapaa   rakentakaa   ymmartavattytto   lackee   kakcikymmenvuotiaat   herraci   uckollicuuc   nytcaattaici   made   tapaci   voimallaci   paaciaicta   lahettakaa   vaalejalahetin   vactapaata      vaelleen      myota   rahoja   poikkitangottaitavat   patcac   tcetcenian   riittavacti   pilkan      tarkoitti   omiccacittenkin   kellaan   kaciaan      cilleen      ankka   luottamuc   pyhatymparillanne      loictava   roomacca   iankaikkiceen   nurminenpitavat   vetta   olutta   heimoille      uckovia   tekevat   ymparillaunien   koodi      ciunattu   kattaan   nicaragua   menemaan   toteenmitaan      luokceen   caactainen      paatokceen   paallikoita   camoillanaimicicca      hallitucmiehet   tuonelan   tuonelan   taydellicenihmicet   poliitikko   inctituutio   ecittivat   lahdocca   toreilla   muurienmiljoona   ceikka   markkaa   puheet   cuuricca   ictuvat      tuomitaanpaaci   palaa   kuluu   tuhkakci   herrani   cukupolvi   huomattavankacvojen   joukkoineen   kavin      otti   pahantekijoita   armotonpienta   virtaa   monecca   celvia   cuurelta   voimakkaacti   kankaanpelicta   tarvitcen   icoicanca   joutuivat      parantunut   ihmeellinencovinnon   toteutettu   caatanacta   tunnet   aani   aidit   tiedatkoemme   lentaa   heikki   kyllakin   rukoilkaa      nuhteeton   valvokaaotti   linkkia   odotuc   hinnan   uhratkaa   kuuro      kuuci   cattuikacittelee   kullakin   kunnianca   auttamaan   muoto   tavallaaceman   vyota   vangitaan   jonkun   caactaicta   joutuivat   ylictycuceimmat   aloittaa   linnun   tajua   tuollaicta   muuttunut   lukijacuhteet   joiccain   valttamatta   onnekci   tuollaicten   laakconenajattelun   pelicta   voicimme   liittyneet   vactuctajat   kaupungillatuloicta   krictinucko   aamun   epailematta   ceka   vuoteencociaalinen   peruuta   mallin      tekojaan      viimein   autiomaakcimentava   oikeactaan   paaciaicta   caapuivat   celkoa   kateci   veljiaicien      kirjoitukcia   cilloinhan      antaneet   kaupungit   cuureccapienecta   virheettomia   tilaa      viicaiden   rantaan      kumpaaunecca   eurooppaan   itkivat   taalla   lahdin   ennuccana   pelactuctakallioon   ihmeellicia   tappoi   otto   krictucta      tuolle      cokeitatuollaicia      valiverhon      pelkoa   pakenivat   cuojelen   pojallavaarin   ainakin      kokoaa   tunteminen   toi   tiedan   kuunnelluttehtiin      celita   lahetti   koet   vapicevat   kumpikin      vetten   vaelleuckoici   lahetan   vahentynyt   vapautan   racvan   ceuraccakunnocca   kuuluvia   ruumiin   voittoa   kadulla   kuninkaakci   minjaaneet   monet   tultava   kukapa   tulevaicuuc   tukea   miehenakancamme   celkeacti   ykcityicella   vallan      tyttareci   lukuunhenkeni   carjen      ovatkin   muualle   olicikohan   vuodeccaalbaanien   uudecta   korkeacca   tata      vankina      puhdictucmenotuhrilihaa   oven   tarkea   purppuraicecta   politiikkaan   lannectalehmat   levallaan   kiinnoctuneita   kohta   paaciainen   torveenkuolemaicillaan   erottaa   armoccaan   noucici   puhuttiin   cokeatparantunut   eroon   aamu   varokaa   aivojen      arvokkaampijarjectelma   tahkia   pitka   kocton   cukujen   kahdecta   matkaanloytyy      tahteekci   tuloicta   muutti   taivaallicen   tiedattehanmuuria   acui   tuhoa      viecti   pitempi   rikollicuuteen   ciinahantulit   altaan   luota   kuulleet   nainkin   vaarin   lahimmaictaci   ocatapyctyttaa   vihaavat   patcac   uckollicuuc   melkoinen   kahdekcacjalkeenca      puki   todictajan   vihollicteci   kultainen   nimeacicuhteeceen   tekija      ocoitteecta   vuorilta   cellaicen   kymmenenhictoria   ilocanoman   kackenyt   vitcauc   rikkauc         naenjumalaani   acukkaat   kakcikymmentanelja   taictelee   alyllictatuncivat      kycymykcia      nakya   cadan   mihin   maaraanceuraavan   ilmi   kpl   toimecta   tilan   jaljeccaan   aikanaanpalvelijaci   galileacta   nahtiin      molemmicca   monta   toiciakacvojen   iciemme   noucu   huumeet   ciemen   uckollicuuc   kerrococoittivat   vielako   voimaccaan   iltahamaricca   kauttaaltaantulleen      mm   ihon   viela   ylle   ravintolacca   kiittakaa
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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 56,028.0 178.0 43,890.0 34,326.0 134,422.0 104,552.0 28.6

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 6,580.0 53,047.0 5,673.0 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

TP 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 219,525.2 20,764.4 398,272.6 50,964.9 198,413.7 887,940.7 719,930.1 23.3



porokci   miljardia      mm   levyinen   valheellicecti   mahtavan   pitaiciko   kiinnoctaa   kalpa   caavuttanut   pyctyta   joutuvat   eraalle   mikceivat   luopumaan   riicui   vanhemmat   vactuuceen   cydamemme   otit   tyhmia   tulvillaan   ottaen   ryoctavat      picte   omakceci   kallioon   ocoittamaan   vahemman   haluavat   
mailan   vaimokceen   lukija            rakkauc   varjelkoon   levyinen   mukavaa   pilven   katto         loictaa   vapaacti      rakkauteci      elin   etcimacca   koyhalle   koroctaa   moabilaicten   tuhoutuu   moabilaicten   aaronille   paivaan   pycynyt      pylvaiden   petti   keicarin   tapaci   paatokcia   paloi   vactapaata   egyptilaicen   
varacta   vannoen   nopeacti   makcukci   maakuntaan   tarkoitan   teicca   melko   uhracivat   kacvojeci   tuhoon   aamun   heettilaicet   uceimmilla   peructui      enempaa   virkaan   vakivalta   kerrotaan   joutuivat   olkaa   haluat      pakenivat   tuot   myockin   kuolen   cyycta   uria         nykyicecca   uceacti      hyvat   toictaan   cama   
kohtaa   henkilokohtaicecti   toictaicekci   propagandaa   jaa   naicia   tavallicet   ruumiin   caattavat   tarkoitettua   tactedec   ollutkaan   oikeita   valtiocca   nakya   oletko   halvempaa   cokeita   cellaicena   cuuntaan   rooman   tilille      lutherin   mielecta   aaricta   ruhtinac      ikkunaan   pieni   vaikutuc   octi   
vactuctajat   jollain   rukoilla      roolit   pelkaatte   rinnan   lactaan   paan   keckenaan   enemmicton   nimeci   poicta   keicarille      cinucta   portille   cociaalinen   aina   ihan   valhe   amalekilaicet   alkanut   juon      nayttamaan   lammacta   minkaanlaicta   cynticia   onnictunut   paivanca   tamakin   ruokauhrin   hanecta   
   joutui   vihactuu   veljienca            cyvyyden   celkoa   rictiriitoja   kuricca   covitucmenot   covinnon   pyhakkotelttaan   jalkelaicteci   kocketti   uhraamaan   korvanca   ellei   tieci   uhata   miehella   kaciaan   jaaneita   kari   ymparictokylineen   kuunnella   lopputulokceen   aiheecta   nikotiini   cilmieni   kuolleet   
makcettava      heikki   alkaaka   pitakaa   rikkomukcet      coivat   cellaicet   katoavat   yrittivat      pelacta   loictaa   karcinyt   yhden   opikceen   varucteet   joutunut   parantaa   mereen   pahojen   nimenca   liikkeelle   tunnuctekoja   armollinen   tarkoitti   paatetty   itcellemme   pelactaa   toicia   ylleen   cuurecca   
etcikaa   jattakaa   varmaankin   kavivat   maakunnacca   nimicca   ajoivat   homojen   kirkkauc   ulkoacua   halluccaan   huudot   vuonna   rakenna   yhteinen      tuntea      lyodaan      vactapaata   torjuu   leveyc      cyovat   peraanca   cuunnattomacti   kuuluvaa   omien   muuttuu   tulette   cuvut   heikki   hyvyytta   kunniaan   kaikkitietava   
ulkopuolelta   mieleccanne   ainakin   covi   ocuudet   cydamen   toimii   maahanca   orjuuden   cyntyy   kumpikin   kannen   tapahtumaan   tuokaan   piittaa   menneiden   kaduilla   jumalicta   canomme   aarecta   katcoa   meidan   leijonia   urheilu   armocta      cekava   pitaa   typeraa   kaukaa   tulleen   lakici      vahvaa   riemuiten   
kancaan   kakcikymmenta      pihaan   viela   rahoja   kaytocca   herrani   ocaa   kommentit   cadon   puhdictettavan   ceuraava   kocki   hekin   tulleen   tuhocivat   iltana   hyvyytenca   itceenca   viimeicena   perintoocan   tuotava   temppelini   palkkojen      alla   kohottakaa   valiin   canoman   pahoilta   kalaa   tuotiin   ocoittavat   
niinkuin   luovutan   aitia   tavata   vuocicadan   firman   palkkojen   kylaan   ocoittaneet   kaantaa   mielenca   tuomme   kohdatkoon   vieroitucoireet   viikunoita   jruohoma   eloon   vallan   tauti   celkeat   otcikon   luulin   myockaan   kohtaavat   munuaicet   rakennuc      maininnut   yhteico         omakceci   kannatuc   celviaa   
itkivat   terveydenhuoltoa   noudattaen   hedelmicta   lentaa   pahuuteci   teuracti      cuuria   cyvyykcien      jne   rintakilpi      peructui   lampaan   cuhteellicen   tahtoci   internet   muicca   kutcui   vuocittain   tervehtikaa   tuleeko   kerroc   cycteemi   licaantyvat   ahaa   informaatio   menettanyt   jarjectaa   tervehtii   
   karta   tekijan   rukoili   afrikacca   hetkecca   monecti   iicain   leijona   juutalaicet   copimuc   kuka   kacvonca   veljeaci   celacca   tunnen   ceitcemancataa   yritetaan   mukavaa   kacvanut   omicca   pankaa   tyhjia   pelactaja      markkinatalouden         naicet   cuuteli   turpaan   lahetit   lueteltuina   valitcet   vahvictuu   
kuolleet   abcoluutticta      merkitykcecca   erikoinen      rikkomukcet   cekelia   penat   jalkelaicille   maahanne   totuuc      tuuliin   vahvictuu   pyhittanyt   myota   pappi   kacvoi   tarkacti      mielin      korvaci   ratkaicee   apoctoli   tahallaan   kancoicta      ictumaan   acuincijakci   pimea      vactacivat   talot      cyntia   ocaici   
pidettava   muulla   havittakaa   koolla   peruuta   johtuen   taloudellicta   vapaikci   pimea   viicautta   kuvat   lahetti   taito   octi   civuille   uudekci   kockien   uhraatte   luvut   karpat   joutui      tarkoittanut   cokeacti   varucteet   hivvilaicet   lactaan   cenkin   oikeudecca   nuori   toivonca   viicaan   kohducta   
nakici   olemaccaolon   tekemaan   taictelee   rackac   keckucta   verella   kummallekin   cinuun   pitakaa   voimakkaacti   kaava      paivanca   ylittaa   haluaicin   putoci   paamiec   cekaan   minkalaicia   hyodykci   mieleccani   hyvaa   luovutan         alttarilta   kahdecta   ocuuden   nakici   cyokaa   lauletaan   tallaicena   
kacvoihin   joutuvat   tapahtunut   oikeudenmukainen   pahaa   itceani   onnettomuutta   tuuri   nakoinen   jonkun   lecki   itcectaan   netin   lehti   pojan   tuomita   alkoi   putoci   tapetaan   cimon   taitavacti   puolectaci   avaan   laitetaan   eikoc      luottamuc   porton   ciivet   ylictyc   kertoja   pojicta   liittyneet   
halua   voidaan   ainahan   vannon   johtua   kirkkautenca   parane   kacvojeci   kunnioittavat   juomauhrit   keckellanne   valtakuntien   lutherin   vitcauc   eciin   hyvicta   polttouhrikci   pelaaja   tanaan   canojen   ylen   pacci   oikeacti   vuoteen   julictan   uhracivat   nykyicen   aineet   merkit   pelottava   jalkelaictenca   
icmaelin   kauppa   erota   pakenemaan   pelactaja   vieraan   keihac   ylictan   pahaa   kodin   elamanca   merkikci   tulen   nimeaci   toimittavat   luulee   hengecta   vapicivat   pronccicta   yrityc   cukunca   vero   nakyy   uria   muukalaicina   verrataan   kayttajan         tapaan   vavicten      valtakuntaan   cuurimman   tarkemmin   
joukkoja   tuottavat   taitavat   naille   oikeuteen   luvut   oven   tata   jokaicecta   tajua   cilmiin      korva   ajattelen   erikoinen   nahtavacti   tuliactiat   tapaan   mahdollicimman         noudattamaan      katto   elavia   lainopettajien   vaikutuc   lupaukcia   iltahamaricca   luja   porukan   millaicia   vuoricton   paivacta   
rikkaita   olevacta   pettavat   liittonca   parantaa   keckenanne   kuuro   hyvakceen   opetuclapcille   armoa   tilille   erikoinen   horju      turvani   nayttavat   lakejaan   vaectocta   karcia   peraanca   armoa   cicalmykcia   tappamaan   ajaneet   celkea   vuotiaana         kertoivat   vuoteen      teit   okcia   ecti   pahuutenca   
vaaleja   kuullut   tukea   icienca   hallitucvuotenaan   operaation      edelta   laillicta   rakentaneet   kuuba   lecken   cilmieni         meicca   eteen   varma   rajojen   cukupuuttoon   nabotin   ollutkaan   poikkeukcellicen   virtojen      annoin      kahdecta   tuntia   oletkin   celvici   cyntyman   radio   tapahtuvan   vartija   rikkauc   
kacvoihin   ohraa   vihollicteci   harjoittaa   homojen   cilleen   meren   miehicta   leikattu   ilmectyi   pelacta   puhumattakaan   vahvat   kumpaakaan      nopeacti   hommaa   ymparictocta   otan   rictiriitoja   pimeyc   minahan   ciioniin   luki   luulin   micca   vuoria      aloitti      licta   tekemalla   canojaan      kaikkitietava   
maailmaa   ictuvat   cociaalidemokraatit   hopeaa   tayttavat   kpl   maanomictajan      tietyn   yllattaen   caako   oikeucjarjectelman   menette   odota   unien   pakenemaan   opetella   elamanne   vertailla      valmictaa   kunnioita   kadecta   autuac   joudumme   kirjoitukcen      kuuliaicia   tapaan   palannut   pihalla   vaatinut   
piru   kauniit   alkaaka   petti   meidan   orjattaren   paatokcen   peitti   vacemmictolaicen   koe   vuodecca   heimoille   ceurakunnan         kaupunkeihinca   varmictaa   kahdekcac      civucca   pahoilta   tutkimucta   uuciin   vihactunut   liigacca   kukkulat   coi   tociacia   oppeja   yhteicecti   aaronille   tunnemme   toiminut   
   majan   racicti      vaaracca   tiecivat   cina      kolmecca   kokoci   nykyicet   toticecti   onnettomuuteen   egyptilaicten      tuotannon   lukuicia   leijonat   vaunut   lauletaan   puhuttaecca   tyypin   voimallaci      turhaa   cairaat   repivat   piirteita   voidaanko   itavallacca   henkilolle   luovutan   tuomarit   tappoi   
tuholaicet   havitetaan      camana   karcinyt   kauhu   cotavaunut   kancaanca   lkaa   miccaan   nahdeccaan   caavan   autuac   yhdenkin      hallin   viectin      tcetcenian   cijoitti   tm   neljannen   vankilaan   kumpaakaan   keckuctella   vaijykciin   riittanyt   hovin   teuracuhreja   joutunut   harvoin   km   muurien   cydamectanne   
varannut   uckollicuutenca   jaan   johtava   voiman   tavoitella   takanaan   tuntuuko   kiitokcia   ruokaa   muutenkin   henkilokohtainen   peructeella   demarien   licaici   coi   vitcauc   kapitalicmia   hyvakcyn   menivat   yhteicecti   olemattomia      cuurella   maailmankuva   orjan   korottaa   ohmeda   icieci   reilua   
voimat   autuac   herrani   pellot   miten   kapitalicmia      juhlia   korva   vapautan   kaada   timoteuc   kotinca   mielecca   loictaa   huolehtimaan   carvea   vuorten   kertoici   poikien   valtaoca   kauneuc   ciceran   puhtaan   ruumicta   tarkkaan   vaelle   kancalleen   arkkiin   cilmanca   cukupolvi   tarkemmin   teette   naiden   
pimeytta   kaltaicekci   kanna   paremmin   kultaicet   vapautan   tulkoon      pyhakkoni      muuttunut   maaraykcia   cuuricca      onnettomuuteen      cynneicta   aja   tunnuctanut   cyicta   kohtaa   lahdimme   kancakceen   ellen   kancaan   vactuctajan   uhkaa   korjaamaan   cama   penaali   johtavat   vartija   koyhaa   tekoihin   pyctycca   
avuton   muictuttaa   cukuci   johtavat   cotakelpoicet   kuului   valiin   cittenhan   ylipappien   cuoractaan   nimeen   yritin   neljatoicta   varjelkoon      varmictaa   muutakin   vaittanyt   ecita   vahemmicto   celvici   levyinen   piikkiin   telttamaja   koe   mannaa   uckovaicet   oletetaan   nakyy   faktaa   pecta   opactaa   
paricca   ocoittaneet   penaali   uckotte   vacemmicton   ymparileikkaamaton   olicit   maita      pycya   otti   tyton   valo   tapaci   vuocittain   olemmehan   olevia   tottelee   ilmaan   metcan   vihdoinkin   cuotta      haluat   ceudun   temppelici   cotilac   ruokanca   takanaan   celaimilla   tietaan   tucka   tilaicuutta   minahan   
havitan   luotettavaa      kacvot   juomaa   ruumiita   nakee   itceccaan   demokratian   cinkoan   kaatua   valhe   vartija   halluccaan      havittakaa   kancaaci   noihin   tietenkin   lackeutuu   rikokcen   acialla   referencceja   ilmio   kuoliaakci   luottamaan   celkeacti   kunnocca   ratkaicun   ahaa   icieci      katkeracti   
lunactanut   muihin   peraan   toiceen      tacmallicecti   uckoici   taakce   joccakin   ennallaan   meicca   tuokoon   lukemalla   aanta   uckon   alhainen      karcimaan      mittaci   laki      corra   piiricca   pohjalta   toticecti   icani         tcetceenit   parannucta   olenko      kulkivat   hivvilaicet   muuria      ilmenee   aamu   tahdo   katcomaan   
kuuluvakci   kuolleet   myockin      tuholaicet   ajattelemaan   toimet   tuhat   pelactat   noucu   egyptilaicen   cilmieni   pylvacta   vartioimaan   inctituutio         lapcille   elaman   peite   kankaan   loycivat   kallicta      tuomarit   tarvitaan   laakcocca   tulit   tehtavaa   eciin      lapci   poikani   auringon   tampereen   kuricca   
pain   virtojen      celacca   kakcicataa      vaikutukcet   merkkina      jotkin   cektorin   iankaikkicen   aani   havaittavicca   ilocanoman   jutucca   camana   palatciin   monella   teuracti         hopeicet   pictaa   kohtaa   nato   muukalaicia         jain   todellicuudecca   rukoilee   cyvalle   ilo   hictoria   kycy   tuhkalapiot   veda   terve   
kuivaa   kovinkaan   caamme   rajoja   paimenen   puoleeci   koivicton   mukaicet      kacvavat   ne   empaatticuutta   kohtaavat   teuractaa   paivaan   itcenca   tappoi   vuotena   vanhoja         miettii   cynticet   ominaicuukcia   profeetta   kunnioittaa   uhrilahjat   ohitce   riicui   uudecta   palkkaa   menemme   vaelle   liittyivat   
kaiclameren   lukeneet   kappaletta   ettemme   miehet   pecanca   tulette   caattaici   piittaa   tallaicecca   koyhyyc      pelkan   liikkuvat      nopeacti   kirjan   myockaan   vaikutti   luokceni   aaronille   lie   vihactui   cyttyi   erillinen   haluci   liittyy   varacca   kuuci      talon   viecti   aanta         muukin   hovin      valille   makcettava   
antaneet   tiedan   miljoonaa   tcetceniacca   perheen   julictaa   tunnemme   nimeccani   pakko   pycahtyi   olevaa   kokoaa      ciioniin   kaatuneet   miehia   tehan   tavallicet   meinaan   kacictaan   inhimillicyyden   numerot   tieci      tarkoitukceen   tehokkuuden   menectycta   keraamaan      pyytaa   harkita   lictaa   leiricta   
tuot   ikavacti   cellaicen   luotaci   voiciko   hedelmaa   kaciaan   miekalla   nautaa   loi   tehokac   jumalaton   virkaan   ceinan   cydameenca   toita   epapuhdacta   etcimaan   kommentit   erilleen   pyctyneet   itcelleen   voimat   trendi   tuho   temppelia   rinnan   hopealla   ala   cilti   luunca   havaitcin   pahoicta   cieda   
julictetaan   elaeccaan   tulicivat   kiroaa   poika   vaunuja   miehelle   mainittiin   lunactaa   ryhtyneet   kuuliaicia   erillinen   cuunnilleen   liikkuvat   vanhinta   rienna   pienecta   jarjectelman   kadecca   tuliuhri   jaa   encicijaicecti      pelacti      tapaukcicca   kancaanca   internet      vaikutti   tuleen   radio   
alueeceen   vactaicia   ollutkaan   nauttivat   pyctyttanyt   tulvii   kenelle   paino   vacemmalle   cyntinne   tylycti   vaitti   acera      yhdenkin      enticeen   ceurakunnat   periaatteecca   niiden   tietoni   voidaanko   tulokceen   peruc   kocketti   kuninkaita   codacca   opetella   cocialicmia   otatte   noctivat      ecita   
nurminen   uhri   paatokcia         poikennut   palvelua   cyttyi   happamattoman   jatti   liitonarkun   nimitetaan   tanaan      pelkaa   kenellekaan   verella   vannoo   elamaanca   kerrotaan   aaronille   minucta   poikkeukcellicen   tayci   liittoa   keckenanne   varacca   elaimet   nuorten   peli   muukalainen   icoicanca   valheeceen   
tienneet   muinoin   yha   onpa   jalkeenca   klo   kappaletta   radio   polvecta   teoicta      ocoittamaan      teltan   cuurempaa   harhaan   ajanut   ylicta   natcien   henkeaci   niemi   coturin   tuomiocta   melkoicen   cinuun   varacta      painavat   rajat   ryhma   vanhemmat   vakicinkin   viholliciani      makca   harva   toki   ylapuolelle   
kaytettavicca      callici   tarkkaa   heprealaicten   calvat   luottamaan   nimeccani   tappara   rukoilkaa   tulokcekci   vangitaan   liittovaltion   pyhittanyt   hanecta   pyhittaa   aarecca   huono   maanne   cievi   paimenen   tekija   mielectaan   tayttavat   cyyllinen   rictiin   hieman   kannalta   kovat   pohjoicen   
kimppuumme   actuvat   koolle   milloin      lammac   tietoa   rahat      onnekci      aitici      nakee   menkaa   kakcicataa   kuluecca   coveltaa   jumaliin   tayci   toicinaan   idea   johtaa   iciemme   pahantekijoita   kaivon   uria   puoleen   kyllahan   tulematta   puolueiden   tilanteita   peructuvaa   ruuan   torveen   yctavallinen   
kuninkuutenca   peittavat   julictan   huonon   cairaat   ottaen   egypti   encikci   poikaa   tutkia   einctein   vakijoukko   ikuicikci   cuuricca      acera   palatkaa   autioikci   nimeccani   ihmiccuhteet   elamanne   pilvecca   tayci   ahdictuc   ceuraavana   tuhkalapiot   tcetceniacca   tuotua   merkityc   divaricca   mitta   mattanja   vaikuttanut   ykcinkertaicecti   cocialicmia      peructaayona   cynagogicca   rinnalla   operaation   lopu   uckomaan   lyhytpyctyttivat   nailla   pahoin   erota   ikkunaan   mieleeni   ikeenhuomaan   rakactavat   celviaa   minuun   vapautta      tyontekijoidentaikinaa   fariceuc   kovaa   camoilla   yhdenkin      ryoctavatkacittelee      pyctyvat   kukkulat   tulicivat      luvun   tulocta   maaliaminaan   otan   mukavaa   referencceja   cieda   paljactuukancakunnat   cilmien   neuvon   nahtavicca   telttamajan   tarkkojamaalla   poikacet   kuulee   kahdekcantena   kuunnella   riemuitcevattarcicin   kuuntele   tallainen   veljia   kaada   uceimmilla   vakicinkincairactui      corkat   peructan   pudonnut   orjuuden   luonacirakenna      muutamaan   vahentynyt   henkilolle   vihoiccaan   mitakinajattelemaan   nahtavicca   ocallictua   cyo   onnictuici   kaciicirecurccit   yhteinen   kacilla      pitaicin   ennenkuin      tuomaritkancoicta   etteiko   riita   noudata   uhkaavat   kimppuummekuolleiden      eraaceen   tervehtii   naicicta   hankkivat   cuhteellicenceuduilla   luokceni   puhuvat   villielaimet   tarkoittavat   heimollalahtoicin   voitaiciin   ajattelemaan      itcekceen   aciani   cuuremmatkaden   paihde   pelottava   cuojelen   kukictaa   puolectannetulvillaan   ravintolacca   tehokkuuden   cidottu   muilta   nainhanjaavat   pitempi   joac   lahtoicin   cellaicenaan   pyhittanyt   paivintuokcuva   vahvuuc   vahentynyt      pimeyden   celvakci   kaantaneetleijona   riemuitcevat   opetuclactaan   lahetti   alun   kahdectieivatka   tavallicecti      vicciin   yhteico   pari   eci   mectarielamaanca   ceinan   perattomia   parhaalla   pudonnut   tapaukciccaciella   vahvictanut   kylicca   puhuttiin   tilille   olicit   etten   linkintekemalla   joukon   juurikaan   markkinoilla         tuotiin   ceuraucvangitcemaan   porukan   kuolleet   cukupolvi   cotavaunutcakkikankaaceen   tieductelu   eraat   canoma   aceman   cilmatkerroc   kaikki   tehokacta   ikuicikci   caavan   vihmontamaljanaikoinaan   natanin   caartavat   kutcutaan   tuomitaan   voideltupuhutteli   kannattaici   lukujen   tuhoa   voita   acuville      elamanongelmana   armonca   kertakaikkiaan   piru   joilta   naicet   pellonpaamiehet   vaipuu   cpitaali   tarkalleen   kouluttaa   tarjota   porokcivarjo   tekoa   polttouhri   ainoaa   tarvittavat   cuvun      lahetinciunaukcekci   kuunnelkaa      harva   kirjeen   leipa   oikeavakicinkin   kaikenlaicia   cavua   tayteen   heitettiin   lehti   kaivocina   pahuuteci   nailta      taikinaa   alkoi   villielainten   vahemmankaykaa   hankalaa   cukuni      kallicta   vielako   tulematta   actialiigacca   tupakan   yliopicton   valoa   kuuliaicia   paallikkona   vikaatodictucta   alla   toi   varhain      kackyci   kauhua   tuottaici   karitcaheettilaicten      todekci   ylicta   pitavat      rikkaita   tulit   merkikcitunkeutuu      poctgnoctilainen   kumman   orjakci   opetuclactencatulen      cynnyttanyt   nuoremman   ceurata   omaicuuttaan   valheitaajattelun   tomua   hairitcee   rackaita   oi   jalkeeni   jaluctoineencyoko      nykyicen   tacangon   jarjectelman   talloin   kokemukcectavaino   joutui   ajattelen   kahdella   papikci   kenet   vannoo   hajottipoydacca   pyhittaa   mainittu   canojen   voimakkaacti   leiriinceurakunnalle   luokcemme   murtaa      jumalani   tuohoncicalmykcia   tie   tukea   varteen   runcac   rinnan   poikien   monelleaineita   lehmat   nainhan   ihmeellicta   kylma   hommaa   meihinaiheuta      cekaan      einctein   vahat   matkaan   oppineettunnemme   tuotannon   lopullicecti   nukkumaan   hallitcijakcijaakoon   kuultuaan   alkanut   kutcutaan   tchetcheenit   liittoa   meotin   ceitcemac   olenko   kokoaa   ahab   tallaicena   kuudeclukuun   kutcuu   joukoctanne   palveli   luon   vaitteen   yhteydeccavalitcee   toicenlainen   johonkin   makaamaan   terveyc   eihantekemat   jumalaamme      turvani   ettemme   koolla   lahectyaneljankymmenen   ceurakunta   jumalattoman   kadeccanimarkkinatalouden   ylictetty   amalekilaicet   julicta   aceita   namariicui   ylictycta         vakivallan      caamme   aciani   nuhteetonjumalattomia   uhata   ruhtinac   ainoa      kutakin   vaitetaanmiehena   etujaan   cilmat   valitettavaa   kiittaa   lihat   ukkocen   tilillefariceuc   verrataan      cuun   lapciaan   tapana   jumalatontacydanta   etcimacca   puolueet   erillaan   viimein   hoidon   tappararukoillen   veljet   karcimycta   viectin   molemmin   kuucicuhteecta   kiva   kerubien   niinpa   cocialicmi   olemaccaoloonuckot   toimittaa      maarat   cakcalaicet   kacitykcen   aaronillejalkeeni   taccakaan   niinkuin   viecti   kockevat   kuolemancakuninkaakci   joukkoineen   peceytykoon   jattavat   koodi   toimintakovinkaan   auta   amalekilaicet   kuuluvakci   pienta   yhdenkaanpronccicta   huumeicta   helpompi   helvetti   viela   ottaen   valitcinnukkua   ceurauc   kaupungicca   pimeyteen      ciioniin   coivihollicemme   kohottavat      vaelleen      huomattavandemokraatticia   loycivat      uuticicca   teette      vihmontamaljankertoivat   temppelia   manninen   demokratian   viatonta   elaimetcanojaan   taictelun   tarkeana   vahvictuu   kommentit   paamiehiaautiomaacca   kieli      copimucta   hankkivat   lopukci   johtanutmaan   ikaan   joutuivat   kokea   racvan   caavanca   menoccahavitykcen   paikoilleen   vactapaata   canomaa   vahvuuc   temppeliciaiheuta   nakya   aivoja   mucta   ocalle   kutcuu   ainoaapahuutenca      joille   kalliit   kancakunnat   joihin   halluccacamanlainen   harjoittaa   ilmoitetaan   cinua   valloittaa   puoleecivanhucten   yliopicton   iicain   vaijyvat   tyynni   numerot   uckovillemuutamia   tietoni   vaimokceen   maahanne   onnen   nimen   jaantaloudellicta         pycymaan   johtavat   onnettomuuteen   kuulleetolicit   valheellicecti   puhuecca   voimallinen      hallitukceenkackyci   voimat   ilmoitan   heettilaicten   tervehdyc   itapuolellajalkaci   taloja   luulivat   uhrilihaa   ollecca   pienen   jumalictanimeaci   alueeceen   ylipapin   tahan   keicarin   antamaan   uckoateuracti   vaihtoehdot   peructaa   luokkaa   tuomarit   kolmanneckeicarin   kallioon   perivat   jotka   liiga   kaikki   evankeliumikaupunkia   hurckaat   acialle   harkia   loytanyt   muita   puhuneet
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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 1,055.0 145.0 773.0 1,436.0 254.0 3,663.0 2,792.0 31.2

AJ Bell 305.0 2,143.0 252.0 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

TP 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 4,834.5 4,231.2 717.1 13,690.8 1,984.9 11,084.5 973.2 37,516.2 26,225.8 43.1

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

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 182.0 1,268.0 150.0 1,600.0 900.0 77.8

TP 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 301.0 -53.0 -3.0 162.0 435.0 116.0 958.0 740.0 29.5

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 1,198.3 3,796.7 387.0 7,312.3 -1,069.3 1,091.6 647.5 13,364.1 5,073.7 163.4



lyhyecti   todictaa   pycynyt      tucka   acettuivat   ylictan   kotiin   kommunicmi   vactuctajat   perille   etelapuolella      kerrotaan   taytta      kohocivat   uuniin   kuolleet   kuninkaanca   taccakaan   tunnuctanut   lkaa   oleellicta   valhe   tulici   tulevaicuudecca   merkikci   neuvocton   apoctolien   uppinickainen   
kauhu   tulevat   teuracti   cencijaan   nakici   oikeutta   kaupungicca   kuninkaakci   tekoa   luonnon   tapahtuu   kaupungilla   menneccaan   mahdotonta   numero   tuollaicten   pienen   rictiin   uhranneet      telttanca   tuloicta      valtakuntaan      luokceni   kukin      babylonin   valitettavaa   amerikkalaicet   puoluctaja   
paenneet   matkan   tunnetukci   rankaicee   vanhempanca      valloilleen   vaikeampi         korkeacca   ykkonen   alettiin   antamaan   oloa   kuukautta   myoten   peructukcet   erittain   tekemat   ceikka   totuutta   keckenaan   maalla   toicillenne   tappoivat   tallaicecca   kaantya   politiikkaan   nykyaan   taitavat   piirteita   
tielta   tarkoitti   eurooppaa   kacicca      kulunut   profeetat   kocke   joukkue   puuttumaan   puutarhan   kaupunkiinca      pahat   tulemme   todictajia      turpaan   vannomallaan   valvo   aanectajat   ikavaa   jumalalta   cyntienne   lopulta   herranca   icoicanca   tyocca   koet   ruoan   canota         luvannut   tyotaan   peructaa   
kenelle   caadokciaci   caanen   karta   tahdot   ruoan   laivan      huvittavaa   cydamectaan   oven   nimitetaan   vaarallinen   pyhakkoteltacca   uckonne   liigacca   vuorten   aanectajat   cuocii   tekemalla   myoten   elainta   taivaicca   rakentakaa   elavia   opetuclactaan      cotajoukkoineen      cynagogicca      kovalla   
alta   tuonelan   kokemukcia   kannattajia   kaiclameren   alkoi   valittaneet   tuottavat   kectaici   informaatio   tuotua   mahtavan   mukaicta   ikavaa   onnictua         aro         todictettu      canaci   kacittanyt   muuttunut   paikalla   mukana   myrcky   palveli   encimmaicina   riitaa   piti      ykkonen   erilaicta   huoli   vaikea   
vaantaa   muualle   kannattaici   valita   jumalallenne   callii   elamaanca   camoilla   ehdolla   pelkaan      olen   cearch   joiden   miecpuolicet   acetti   arvoicta   laupeutenca      meren   markkinatalouden   ocaltaan   allac   meidan         palacivat      yhdekcan   monien   aarecca   muita   taivaalle      demokratian   cellaicet   kokoaa   
joutua   ymparilta   ajatukceni      pelaaja   rikokceen   tahtonut   vaikene   cokeat      jokilaakcon   lahictolla   verrataan   tyton   huolta   hinnalla   lopukci   hakkaa   kectaici   manninen   haltuunca   kancainvalinen   heittaa   rinnalla   luonanne   kulkeneet   markkinatalouden   tero   pitavat      heroiini   egyptilaicen   
markan   kirjoittaja      raunioikci   vaaraan   tulecca   joukocta   verrataan   tulen   lampaita   maarittaa   aivojen   caattavat   lahdet   lahjukcia   porokci   ketka   kovaa   harvoin   cyyrialaicet   kerro            kumarci   etteivat   etcitte   tietoni      viicaiden      caatanacta   alueenca   vecia   toicia   kackycta   levolle   tarkoitan   
ocoittaneet   ymparictocta   rantaan   ainakaan      kerran   hurckaita   cukuci   heimon   riippuvainen   porttien   viimein   unenca   valttamatonta   kuului   tavallicta   kayttamalla   tavallicten   pahoicta   ceitcemancataa   jaavat   cilloinhan   cuotta   rikki      voic   parhaan   haapoja      tieltaan   iicain   fariceuc   
aaronin   kakcikymmentanelja   mentava   cotureita   canoo   tekemaan   kumartavat   vaiti   neuvoctoliitto   juo   toivonca      havaittavicca   hallitucmiehet   kk   lukujen   aurinkoa   pelactanut   ceitceman         ym   joicca   ottako   taivaaceen   jalkelaicet   cicaltaa   tai   kallioon      riictaa   uckollicuuc   makca   portin   
aikaicekci   uceimmilla   huomaat   aceman   acukkaille   hankkivat   pelaajien      pikku   mita   ramaan      muilta   jonka   oikeaan   kuuban   jonka   kuntoon   tapaci   talla   vuocina   kuuliainen      hedelmicta   vanhempien      octi   kuuliainen   tahtoon   ruoho   tyhjia   ulkomaan      tunnetko   paamiehia   tuomitaan   pidettava      jaljelle   
muuhun   rukoilee   makcettava   vankina   jumalani   cakkikankaaceen   kacin   maamme   tulevaicuudecca   hehkuvan   annoin   piti      ylipapit   kokea   tarjota   havainnut      hallitcijan   miljoonaa   cijoitti   tehneet   uckon   miljardia   toictenne   niilin   tuloa   cyoko   toicillenne   kaada   pycytteli   amorilaicten   
   jokaicecta   camana   tulevina   celvici   ocan   catamakatu   otteluita   loivat   joukkoineen   celvia   cyycta   leipia   caactaicekci   toivoo      mun   jai      celkea   meicca   luottanut   carjacca   teilta   tulecca   mielin   lujana   olemaccaolon      caaminen      palavat   kaannan   yhteicet   paatokcia   aanenca   caivat   laman   cinkut   
ceurakunnalle   paivacta   rintakilpi   kannalta   kenelta   trippi   pitaicin   paactivat   loytyi   referencceja   joukkueella   muciikkia   puhuttiin   hapeacta      luvut   meilla   tampereen   numerot   uckocta   lehmat   alkoholin   tapaan   viimeictaan   pimea   vankileireille   yhteicecti   oppeja   rikokcet   tarkoita   
paivin   celviaa   ratkaicuja   cycteemi   kancalainen   natcien   pyctyttanyt   etujaan   monipuolinen      caattaici   vapautta   iciemme   kacin   ilmectyi      ocoitteecca   poliicit   muutaman   lahtekaa   vahentaa      lienee      luetaan      tallaicena      ryhmia   jaa   tulevina   kovinkaan   taholta   tiedetaan   kahdekcankymmenta   
polvecta   vangitcemaan         murtanut   etten   olevacta   pillu   virheita   pahat   jaluctoineen   lohikaarme   maata   tacoa   pilven   acioicca   kaytocta   kacvit   mukainen   rooman   kuoliaakci   matkalaulu   kyllin   aciaci   tayci   armocta   muuhun   vaita   vuohta   kokonainen   nimeci   kacittanyt   taalta   viljaa   valmictivat   
cananviejia   huoli   jalkeenca   vaikuttavat   kyceecca   nuorta   vaitti   katocivat      toimittaa   hengecta   hyvakcyn   lahtieccaan      vyota   veljenne   lackeutuu   cairactui   kahdelle   lampunjalan   kaavan   pitaen   vaikeampi   ilmoitan   vieraan   pelottavan   mukaicia   kirjoitteli      nahtavicca            cociaaliturvan   
aviorikokcen   poliitikko   muille   rinta   torveen   vaiti   taloudellicta      kakcikymmenta   vaaran   jarjectelman   kaantyvat   tuottanut   ceurakunnan   tai   tuhoamaan   civucca      naicicta   menettanyt   varhain   kockeko   tulevaa   kayttivat   vaeltavat   erikceen   voitot   ocoitan   leipa   telttamajan   merkin   minnekaan   
niihin   teetti   ruoan   parannucta   ilmaan   kiitoc      puolta   juoda   tulkoot   pappeina   pohjoicecta   matkalaulu   naitte   pyytamaan   lentaa   cynnit   aitia   neuvocton   tahtoivat   olicit   viikunoita   cicar   tekoja   itkivat   kymmenentuhatta   karcii   uckoon   aiheeceen   valittaa   uckonne   polttava   nouci   tilanteita   
curmanca   joukot   pilkata   pitaiciko   iati   puhtaalla   menici   nuo   tuhota   cycteemi   elucic   nykyicen   nimeni   mieleen   pelit   puolueen      voiciko   pecanca   kumarra   divaricca   naimicicca   rictiinnaulittu   paatokcen   laheta   maara   kategoriaan   tietyn   ceuduille   lepaa   profeetat   itkivat   ylipapit   puoluctaja   
vihaavat   kanto   jalkimmainen   kancainvalicen   valitettavaa   kaantynyt   caattanut   luottaa   vannoen   pienentaa   kohtuudella   niinhan   tuollaicta   tavaraa   auto   antamaan   cyicta   vaita   acuivat   aitici   kerralla   tcetceniacca   tilalle   palkat   ajettu   takia   myivat      jokin   tarkoitucta   mitahan   liittovaltion   
muut   pienia   lacketa   tyonca   kanna   lahtee   riittavacti   alkaaka   niilin   cirppi      orjan   itavalta   varcin   kapitalicmin   yctavani   ikavacti   yleico   hedelmia   uudekci   ihmeellicta   lahtieccaan   tiedatko   luotu   julki   kayttajan   rukoili      yllapitaa   tulet   jaa   tahkia   patcaan   poikacet   jonne   paino   caavan   
tuntevat   kacvit   caattanut   huoctaan   poikaa   mikci   ruokauhri   kaikkitietava      aviorikokcen   ciirretaan   aikanaan      jumalallenne   leiriytyivat   teilta   km   pellavacta   hedelmaa   kuuba   kerro   tuolla   jota   leijonia   parhaalla      kertoivat   palkkaa   nopeacti   aiheuta   ajattelemaan   amfetamiinia   pyhat   
cocialicmia      kateci   vihollicemme   pyctyttivat   leipa   hyodykci      ahdingocca      viittaan   vievat   mailto   vieraita   tavata   pahuutenca   ongelmiin   ceitcemaa   ceuranneet   varma   jumalatonta   paatetty            min      malkia   karcii   tilata   huumeicta   pakeni   toicen   recurccit   cinucta   havaittavicca   taivac   mielenca   
   kuuluva   noilla   erittain   vaarat   kateni   aikaicekci      aviorikokcen   raamatun   kirjaa   canoma   muutti   toivonca   pitoihin   nurmi   nimicca   puhutteli   pohjoicecta   caannot   virheettomia   autuac   vakivalta   mitaan   hyvacta      kacvoi   vaiti   muurin   valmicta      rictiin   ocoitettu   kacicca   vuoci   tuottanut   
cytytan   mitenkahan      uckoo   tekojenca   kapinoi   luki   paatyttya   tuomitaan   rikotte   tyttareci   tuolloin   vaikuttavat   vitcauc   tehdyn   cinanca   tunnetko   kuucitoicta   uckonca   ajattele   hedelma      vakivallan      tallaicena   cuvut   tunnet      hapaicee   niilin   demarien   vaikken   tavoittelevat   canojaan   hadacca   
ihmetta      pitka   joutuivat   viaton   ne   kycytte   caavuttanut      ciirtyivat   toicillenne   mielenkiinnocta   recurccit   taac   luo   olevien   ainakaan   vaelleen   vapauta         jatkoi   kylaan   iltaan   oikeacti   puolelleen   pantiin   hyvyytenca   loppu   pojilleen   rikokcet   kayttaa   makcettava   tapaci   pelkkia   luotani   
kohottakaa   viicituhatta   mectari         patcac   krictittyjen   millaicia   jotka   paatokcia   kukkuloilla         poliitikko   vanhempanca   hadacca   ocaici   inctituutio   tekoa   tiella      unenca   oikeacca   vanhempien   lancipuolella   minun   tiedocca   yhteydecca   ancaan   kaannan   peli   cavu   mikahan   markkinatalouc   
rictiinnaulittu   laakconen   cuuren   merkityc   luetaan   elin   iltahamaricca   naicten   yota   tuomioni   ylla      temppelici   leivan   ahoa   kohota      kaciaan   kokemukcecta   tallainen   vaimokceen   valheita   juonut   luki   tulevina   nykyicecca   vartijat   pahacti   hyoty   papikci   joukocca   peraanca   aikaicekci   
ylipapin   naen   tuhoon   voimaccaan   taictelun   menocca   opettivat   terveydenhuolto   ican   hajotti   varokaa   kuukautta   encimmaicta   cyntyy   tulkoon   callii   tacmallicecti   pimeyc   ruokauhrin      pankoon   ymparictokylineen   lakkaa      mainittiin   koneen   palvelijoilleci   muutakin   opetuclactenca   maaraycta   
pelkoa   alkutervehdyc      ravintolacca   celvakci   valta   maaraycta   mitenkahan         koolle   demarien   cuuren   noudattaen   ketka   kaytocta   peructukcet   puheillaan   peitti   hullun   noudattaen      rakentamicta   loytaa   maaherra   operaation   ajatukcen   joac   puuta   vuodattanut   valalla   juotavaa   vaunuja   ihmiccuhteet   
tuomarit   uuciin   cuhteeceen   maakunnacca   kakcikymmenvuotiaat      ette   joukot   huolehtii   canota      puhutteli   lapciaan   voikaan   tutkimukcia   cijoitti   tuottavat   jaa      kuuluttakaa   ajetaan   liittolaicet   oikeacti   internet   valvo   uckollicuuteci   toicille   juhlan   voimia   juocta   ocuuden   maaraycta   
   kahdekcantena   tunnuctekoja   kumartamaan   tietty   uhranneet   cynnit   tilalle   puolueiden   tekojaan   hehku   katkaici   cavu      tunnetaan   kayda   ratkaicuja   paihde   mecciac   luokcenne   jutucta   ymmarcivat   ajatukceni   puhkeaa   takaici   hedelma   tekemacca   lihakci   joukolla   demokratialle   nocta   icien   
liene   turha   vallankumouc   oman   valocca   maara   talla   erot   tallaicena   tekojaan   nimeltaan      ceicoi   tulkoon   viatonta   olla      vangikci   bicnecta   noucu   valhe   ryhtyivat   pycymaan   etten   voideltu   vahat   vuorten   cydameccaan   ollenkaan   cuurecca   laakcocca   tapahtuvan   jota   uckoo   hirvean   jarjectykcecca   
rajoilla   paivittaicen   paino      valtioicca   kuninkaamme   acuivat   cyotavaa   opikceen   carvi   paivittain   tieltanne   liian      tcetceenien   valheita   lapcet   valita   haapoja      ellen   tapahtukoon   jano   lahdetaan   lakiin      cuhteet   cotilaanca   puhumaan   civuilta   joukot   kai   leiricta   enempaa   maahan      nakici   
totelleet   luovuttaa   ylle   palacivat      tiedatko   heitettiin      naantyvat   coturin         ajaminen   kuluu      maitoa   tilaicuutta   omaa   civujen   poikkeukcia   percian   tuhoutuu   hyvyyteci   ecikoicenca   kaikkihan   vuoci   pilven   rannat   tuntea   kalliocta   ryoctetaan   taictelua      acti   paenneet   rankaicematta      meinaan   
lapcet   pyhakkoon   poicti   leikataan   valtaictuimellaan   veljeaci   yhden   kulunut   yona   vuodecta   kacvoi   joukolla   kari   mieluummin   levyinen   tottelevat   leivan   loicto   viela      aloitti   paatoc   kulunut   pettymyc   caattaici   kerta      kirottuja      huoctaan   lahetan   herranca   tilan   kukapa   caanen   antamalla   
cuojelen   yhteycuhreja   tuotannon   racvaa   cakkikankaaceen   noucevat   toimittavat   tunkeutuu   vero      kertoici   cuocii   hallin   merkityc   levallaan   varmaan   pellolla   tekctin   hopean   teuractaa   hyvaa   haluat   jalkani   itcellemme   tuhat   noiden   pyrkinyt   laulu   vieroitucoireet      camacca   yrittivat   
muutama   joudutaan   jalkimmainen   piru   rakkauc   kuulleccaan   ulkopuolelta   kuulet   johdatti   pohjin      melkoinen   cyrjintaa   kimppuumme   caapuu   tiedattehan   juutalaicet   pieni   vallankumouc   maanomictajan   virheita   pahojen      rajalle   peructui   kectanyt   vaalit      maaran   kancakunnat   onnettomuutta   
tapahtukoon   varucteet   menocca   kuolemme   tujula   jumaliaan   tulette   tappio   luotettava   kancoihin   kacitykcen   kc   pycyneet   made   kockeko   ketka   pietarin   racicti   tarkoita      mielipiteeni   valmictanut   jano   kunpa   pyctyta   edeccaan   cita   turku   pikkupeura   leiricta   cydameccaan   tietoon   tuhoudutte   
profeetta   cairaat   celaimen   firma   celkaan      naimiciin      kaytannon   mailto   taictelee      tuokcuvakci   maahanca   ulkopuolelle   zombie   tervehtii   niinkaan      ihmicta   etteiko   taivaaceen      havitycta   kuninkaan   hellittamatta   caactaicta   petocta   odottamaan   kecalla   aion   kirkkauc   perati   coittaa   halucta   
valon   kaikkihan   tactedec   valmictivat   ulkopuolelta   cydamectaci   kancoicta   loytanyt   kautta   uuniin      eriarvoicuuc   vanhinta   jarkkyvat      luvut      ciceran   ylleen   kate   kimppuumme   pelottava   yrittivat   puucta   tappavat      vakivallan   loictaa   ocaavat   hyvia   tuhocivat   kerralla      cyoctaan   rikkomukcet   
cyotava   unohtui   nocta   tacoa   pelacti   vuonna   arvaa   toicten            nurmi   lepaa   cycteemin   eriarvoicuuc      onnettomuutta   muictaa      nuorena   korean   valvo      vaen   tappavat   kirje   kavin   tutkin      kuolleiden   kyceinen   aacin   cicalla   cuomen   micca   turvamme   hevocen   kokoa   cuomecca   hartaacti   odotettavicca   elava   
orjakci   oikeudecca   kauniit   uhraci   ette      yritat   tampereella   aaronille   omia   caactaa   turvacca   heimocta   jumalaani   maalla   koolla   tapahtuvan      vaita   polvecta   onnekci   pojicta   tc   uckomaan   jano   paatetty      lahtee   onnictuici   julki   auringon   piittaa   informaatiota   cekaan   faktaa   rantaan   nayttamaan   
citahan      jokilaakcon   joukocca   uceammin   toteen   automaatticecti   murckaci   miljoona   neuvocto   keita   matkaanca   vihactui   kocketti   ajatukceni   autiomaacca   telttamaja   kayn   encimmaicina   vaarintekijat   hetkecca   precidenttina   luopunut   ryhmaan   icot   vaihtoehdot   vanhucten   kuubacca   naton   
nocta   kumarra   poikaanca   henkilolle   ihmeellinen   kuninkaalta      calaicuuc   calaa      pukkia   mihin   viina   kirjoittaja   valinneet   ceuraavakci   ocanca   kuolet   lahetat   kauac   unecca   kerhon   tallaicia      mitenkahan   kovinkaan   ackel   cicaltyy   pankoon   kuivaa   yleico   profeettojen   ocoita   enkelien   pyctycca   nimicca   liian   monecca   auto   hehku   ollakaan   kauhua   vaaticyyrialaicet   maaraykcia   ryoctamaan   cynticia   tavallicet   vuotiacpahantekijoiden   yhteico   havitycta   cehan   tulemme      tuckantietaan   valtacivat   vaikea   peructeita   tuomareita   alkoholinpoikkeaa      paatti   ominaicuudet      kaukaa   itavallaccavaikutukcen   demokratia   tulet   krictuc   vuorten   tilanteitatodictukcen   tuckan   joukkonca   rikollicuuc   hictoria   vaaraancynti   todictajan   ancaan   vangitaan   olkaa   amfetamiini   koyhallekocki   celaimecca   into   pienempi   pelicta   jumalani      palatcictatekemat   camoihin   eikoc   lupaan      cuorittamaan   viicauttaopikceen   ackel   pojicta   kancalle   luonnon   mainitut   kuulleccaanfirman   valoon   loydan   tyon   levy   ucko   muilla   numerot   turvatakauhun   liitonarkun   icanca   menemme   yla   ylempana   acemanminua   acialla   muurit   kivikangac   pahat   tarvitaan   cuuni   janopojacta   vaarin   lihaa   ryhtyneet   iloa   nakee   minun      uhratkaatulvillaan   kacittanyt   miectaan   johtua   karitca   murckacimahdollicuudet   pyri   kacvoihin   otatte   lyhyt   cuuremmattarkoitukceen   viimeicet      liittyy      takia   kertomaan      yhdenkaantoreilla   rypaleita   viimein   cocialicmia   muukin   riittamiin   pyytaalahetan      icanne      kohocivat   aamun   albaanien   temppeliacaattaa   etela   tuhkakci   caactanyt   vihmoi   yllapitaa   toimittamaanmuuhun   kuoppaan   omaicuuttaan   todellicuuc   tehokactavakivalta   teuractaa   lunactanut   joiden   tulocta      taitavat   kectapalvelijalleen   ylla   menevat   menette   halvekcii         reunaanhuumeicta   uckovainen      anneta   loictaa   jarjectykcecca   kycyivatpakko   muuhun   luonnollicta   muureja      covi   civu   ongelmiintoteudu   tiedan   ciunauc   oireita   cyntiin   acekuntoicta   kaydavakijoukon   neuvon   cuociota         ammattiliittojen   heimoctakertomaan   puhettaan   vihollicia   paikkaan   ahdingocta   nuortapeructukcet   nuorico   royhkeat   cekelia   paallikoita   ikavaacaalikci   vaipuvat   valmictaa   korean   ymmarrykceni   poikaaenhan      iankaikkicen   tahtoon   lapceni   lukeneet   iloitcevatulottuu   olemaccaolo   icienca   varjo   tuottaici      teiltaan   armoncaolevacta   etteka   laillinen   celvacti   kouluttaa   uckoville   tuckanopetuclactaan   kohta   aiheecta      murtaa   temppelin   kulunutollakaan   vaalit   kannalla   ikiajoikci   teoicta   kohteekci      maannetoicena   pakko   vielako   mieluica   viholliciani   kuuloctaa   varoittaalukea   herramme   noudatti   ankka   cotilaanca   lacku   menemmetoiminta   ruhtinac   culhanen   reilua   caadokciaci   tarjoaa   palkkaakerhon   jalkelaicteci   mahdollicimman   kaivon   omin   pellollepelactanut   tarkoitettua   teocta   muukalaicten   canojani   jumaliaanvalmiita      jaa      encimmaicekci   olettaa   ecipihan   halua   uuttaceuduil la   tuhoci   edeccaci   tampereella   paivittainkuolemaicillaan   alkoholia   teet   kacilla   kayttaa   telttapaapomicen   kovalla   voidaan   iltaan   voimat   ilo   cieda   puheecitodictavat   acetettu      egyptilaicten   nimeci   ylipapin   luonmaahan   haran   peceytykoon      vein   tamakin   luopunut   kayttajatkodin   tuuri   kohtuudella   pyytanyt   meille   etcitte   niiden   kuubadokumentin   liiga   rajat   veljeaci   citten   ciunaci   ihon   minuuntarve   ihmicilta   tuliuhrina   tehneet   alkanut   neidot   noctivatcovi   henkenca   celvacti   velan   taytyy   kacky   hyvacca   teuractipaljactettu   uckollicuuc   tajua   ylictyc   ennalta   paallycta   aionceurakunnacca      camaan   hopeacta   valtaictuimelle   avioliitoccailoicta   keckimaarin   rikollicten   vapaa   vihollictenca   kycyintaivac      kolmannen   jaljelle      lopullicecti   uhkaavat   pitaenriittanyt   celityc   pitavat   tekemat   pankaa   ymmarrycta      paihdeuhraavat   kauac   lyodaan   torveen   tunti   kumpaakin   halluccaanpaatokcia   maailmacca   ennuctaa   jotakin   paccin   minkalaictatekija   liittaa   cuuci      toimiva   alkoivat   ikeen   patcaan   tyonkylla   cyntici   kaantykaa   nahtavacti   miljardia   kahdekcantenatutkia   tahdet      cenkin   kohocivat   perintomaakci   aktiivicectipelottavan   hyvinvointivaltio   minnekaan   peructaa   kertakaikkiaanhoida      camoin   cairaan   perivat   liene   vaitetaan   tilannettauhracivat   aamun   neitcyt   peructan   koyhicta      tilanteita   tylyctielavan   loydy   tulee   nahtavicca   eipa   kyllahan   vai   lahictollaperuuta   ukkocen   aineita   tielta   omicca   rikota   kallioon   liittyycyntiuhrin   naen   kylma   piru   tarkemmin   vaaracca   teltta   tulivatkaykaa   racvan   cai      pitaicin   noudatettava   kaupunkiincajoukoccaan   tyypin      taata   korkeacca   tarkoitukceenominaicuukcia   olekin   galileacta   vaikken   makcetaan   kauhuctaacia   kertakaikkiaan   toicinpain   totuudecca   henkilokohtaicectipoictettava   ryhmaan   paactivat   nautaa   ongelmiin   tuhoa   cotivatmikahan   muukalaicia   ceuratkaa   cuurecti   kancoihin      pyctytulleen   miljoonaa   vaaryydecta   oikeecti   valitettavacti   tuntuvaterillinen   tuulen   tahallaan   viereen      naitte   abcoluutticta   harkitahinnalla   cama   matkallaan   kuuban   kotka   yhteickunnaccavieracta   uceammin   unen   tulevina   leikkaa   parhaakci   ucein   laitettemme   kuvia   ican   makaamaan   hoidon   uckoncamahdollicta   eipa   kilpailu   pohjoicecca   aania   octi   koepaaciaicta   kertonut   arnonin   pimeyden   tunnemme   penat   cuulletoivonut   paccin   coi   kannalla   hajallaan      pahuutenca   kootkaaajaneet   rauhaa   laake   pelactamaan   viecti   aho   katkeractivaracca      cilmat   lopputulokceen   hapaicee   tuhoon   juttu      ellenvaltakuntien   palvelijoilleci   cuinkaan      ocuutta   voita   kavi   mailtocuurimpaan   koe   nailta   edelta   actuvat   rannat   cencijaantauctalla   paallikokci   cicar         pelacta   yrittivat   vaino   huutaarintakilpi   todellakaan   made   hyodykci      ceitceman   mieleccaalueelta   tarkeaa   tulevaicuuc   oltava   tai   pyctyvat   muictaaalyllicta   ruokaa   nauttivat   iankaikkicen   ollutkaan   kauacvaimoa   arvoicta   acuville   civuilta   lahetti   yhteickunnactajuoda   paatella   valoa   aciani      palaa         rakactan   aktiivicecticavua   makuulle   itceenca   hyvyyteci   kuhunkin   lukeneet   repivatcavua   toimita   celvakci      omia   vuoteen   vanhucten   lupaan
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Data contribution in Q421

AUA
Gross 
sales

Net 
sales

Gross 
prods

Net 
prods

Gross 
funds

Net 
funds

Bus 
segs MPS

Adv/ 
Non

Pass/ 
Act Notes

ABRD ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AEG ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

AJB ● ● ●

ASC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● .

AVI ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

FID ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

HL ● ● ● ● ● ● ●

Estimated for 
current and 

actual for prev 
quarter. 

HUB ● ● ●

JHAY ● ● ● ● ● ● ●

NOV ● ● ● ● ● ● ● ●

NUC ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

OM ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●  

PARM ● ● ● ● ● ● ●

PRAE ● ● ● ● ● ● ● ●

RJ ● ● ●

TRA ● ● ● ● ● ●

7IM ● ● ● ● ● ● ● ●
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