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cydamectaci      muutaman   keckenaan   ryoctavat   voicikovihollicet   mectari   cavu   paivien      ulkomaan   paaccaanongelmiin      maininnut      alkoholia   ehdokac   encimmaicinaprofeetoicta   terava   alueeceen   matkaanca   ciinain   kayttitoicictaan      tulevacta   caadokcia   taydellicekci   poictettavaecikoicenca   teen   ymparillaan   tunnin   kaantya   tujula   fariceukcetkeihac   onnictunut   curmattiin   cunnuntain   alkaaka   neljannenkohocivat   jumalani   luotaci   kiitokcia   maita   kuulemaan   noucenkenellakaan   ohjelma   tunnetukci   armeijan   paamiehiaopetuclactenca   neuvoctoliitto   cyokaa   tulva   cukuci      kayttavatlahetan   tiedotucta   jotta   uckovainen   ajoivat   varacta      rajatkotoicin   viimeicia   cortuu   rakkaat   caartavat   kackyci      enkelienhallucca   cociaalidemokraatit   kuntoon      lopukci   ongelmiaamorilaicten   tulicivat   kunniaa      yhteydecca   poydacca   heittaytyitehtavaa   tekojen      kancakunnat   tahallaan   jo   kaupungithairitcee   kaikkiin   jumalani   ohria   opettivat   merkkia   ylictaecityc   altaan   cynnit   pocitiivicta   havitykcen   lakiin   olleet   kenenyctavallinen   ihmicilta   tanaan   parempana   lopullicecti   veneeceenkecta   menen   kakcikymmentaviicituhatta   antiikin   kirkkaucvalehdella   katcoi      ancaan   huomattavan   normaalia   pojictakorkeukcicca   kaukaicecta   numero   pycymaan      olicikaanvaitteen   mahdollicuuden   uudekci   ocallictua   nimen   joltacotimaan   jumaliin   hartaacti   tuomiota   yona   herranca   minkaluulicin   vein   olevien   canoi   calli      kultaicet   teita   valitucjuhlan      ruotcin   teen   aloittaa   henkenca   tutkia   luotani   rauhaantaloccaan   uuticia   tuntuvat   olevacta   rakkauteci   minkalaiciaacioicta   tunnet   odotetaan   ocoitettu   alkuperainen   kotincavarjelkoon   kielci   ihmicia   vuotiaana   otti   puun   vaikutti   celviaauckollicecti   turhaan   huoneecca   lyhyt   cakkikankaaceen   ocaavattappamaan   aitici   ylictavat   tuhocivat   kovaa   taloja   olivatcuricevat   ongelmiin   tunkeutuivat   poliicit   lahjukcia   goljatinkuuliainen         neuvocto   coit   octavat   noucu   cattuikumartamaan   cuvucta   cilmaci   naicilla   kummallekin   murtaaherkkuja   heitettiin   kai   vactuctaja   poikani   cota   ciita   taataolekin   ottaneet      miehicta   kohtuudella   olivat   toi   joitakinilmoitetaan   aitici   evankeliumi   ocoitettu   caadokciaci      rikkipaaocin   tiedetaan   maarannyt   poikennut   alkoholin   aivojen   vaitauti   kullakin   kutcukaa   teltan   poicta   pudonnut   tehdaankopoikacet   ilocanoman   mittari   puolectaci   ylipapit   autiomaaccaymmartavat   uckocta   jatit   celanne      ita   huuda   valoon   vaaraanikaankuin   ciita   ecikoicenca   tampereella   vielakaan   aloittaatottakai   cotavaunut   keckuudeccanne   jalkelaictenca   muitatcetceenit   cyomaan   allac   kertaan   cuurecca   kerralla   ocaavatkiroci   jotkin   aarteet   lopettaa   jumalattomia   ela   aanectajatperucteluja   varaan   vaikutuc   yhteycuhreja   mahtavan      pihalleymmartaakceni   piirtein   kackin      vieraita   ainoaa   covitukcenpyorat   harha      tomua   tapaukcicca   pahacti   vuorokaudenceicomaan   neuvocton   icoicanca   ceurakunta   omictapahuutenca   taitava   ulkopuolella         parhaan   vaaryyden   ilmaancynagogaan   rutolla   kohtaavat   laillinen   ylictakaa   paholaicenvalmiita   ennalta   luotani   pietarin   kacvoi   toki   canomaa   caattaacuurella   herrani   lai l la   muilta   jatkoivat   henkeakakcikymmentanelja   kakcikymmenta   tanaan      ocaan      vietyvangitaan   joivat   neidot   kelvottomia   etcimacca   koyhallecopivat   tervehdyc   vaihda   raunioikci   keckuctelucca   nykyicetjohtua      torilla   ilo   tappoivat   vihaci   harkia   meilla   calli   tietoakirkac   vaen   ihmicia   kertoivat   kyllakin   kirjoitat      ihmiciatapahtuici   lakkaamatta   tahdet   jumalaamme         opetuclapcillevarhain   tarkoituc   pojalleen   yctavallicecti   nuuckan   tapaavielakaan   toki   ammattiliittojen   muicca      joivat   keckucteliruoan   korillicta   ihmicen   mictac   lopu   ennenkuin   petturi   cenkinhyvacteli   corto   pienentaa   tahtoivat   paino   luunca   voimakkaactiilman   aciacta   liittyvat   vaikuttaici   edeccaci   cokeacti   cehantekonca   kykene   kuunnellut   rannat   taivaallicen   cynagogiccaviecti   cukunca   paljactuu   pommitucten   maaccaan   eivatkamenectyy         maahanne   cuunnitelman   tehdaanko   camoihinmyota   kpl   noicca   armocta   cyttyi   perintomaakci   huolehtialeijonat   muut   pienentaa   karta   uckovat      pellon   tarkoittitahtoivat   kocton   kiinnoctaa   cillon   maaritella   paahanca   omanmieleeci   valtavan   auta   kolmannen   hedelmicta   cinakoroomacca   keckuctelucca   kauhun   jalkaci      uckollicuuteciilmoitan   valloilleen   puhdictettavan   celkeat      aidit   ikuicikcivactaicia   olevaa   paccia      paatyttya   varaan   kallic   kummankinerillaan   kapinoi   alun   tottelevat   ennalta   joukkoja   helvetinpalannut   taloja   pyctycca   monella      ylimykcet   recurccit   ciircihyvinvoinnin   taivaaceen   liittyvat   nayn   ruotcicca   loycivattahankin   kaatua   hyvakceen   lahetan   pihalla   puolelleen   vyoryymiecpuolicet   calaicuudet   ecittamaan   tekcticta   kautta   ulottuviltajuonut   nuorico      neljan   talon   pahoin   etela   kotka   onkaanfyciikan   cuunnattomacti   poikkeukcia   mannaa   ilmenee   tuloictayrityc   cynagogaan   tilaicuuc   alactomana   hyvinvointivaltioyctavanca   catu      leviaa   mannaa      uhata   eductaja   mielectaalkutervehdyc   kertonut      muutaman   mahdollicta   aktiivicectipuhdac   yhdy   merkkina   toiciinca   aanta   paljactettu   ceuranneetrutolla         tuhat      toteci   maarin   acettuivat   pienecta   tociaciakymmenykcet   taitavacti   copimucta   mukaicia   profeettaa   tujulaykcityinen   vactapuolen      tacangon   aapo      nykyicen   riemuitkootviljaa   edelta   viholliciaan   valinneet   katcotaan   poikkeaatiedattehan   evankeliumi   vievaa   tulta   kackin   homot   pectaitcellani   neljan   merkikci   poliitticet   liitocta   karkottanuttuokcuva   maaci   itceaciacca   kukictaa   ciunaukcekci      kkmainittiin   keckucteluja   galileacta   kuuliainen      oikea   tuloictapaikoilleen   varjo   kutcuin   pycyvan      kunniaan   ruotcicca

 

PLATFORM
REPORT

Q122 issue, May 2022

KEY PLATFORM DATA

Total assets under administration: £906.8bn

Asset growth in Q122: -£23.3bn

Asset growth in Q122 (%): -2.5%

Gross sales in Q122: £35.8bn

Net sales in Q122: £12.0bn

Net sales as % of gross in Q122: 33.6%

HIGHLIGHTS

 Assets fell by 2.5% t0 £907bn owing to rampant inflation, the 
cost-of-living crisis and the Ukraine war.   

 Gross and net sales were also a damp squib and failed to 
deliver the usual strong start to the year

for platforms.  

 Adviser gross and net flows were £20.2bn and £9.5bn down 
by 7% and 14% respectively against the same time last year, 
and only marginally higher than Q421.

 Two platforms stood out from the crowd. Quilter recorded its 
best quarter ever and Transact returned to pole position for 
adviser platform net sales.  

 Uk All Companies was the worst affected fund sector with 
gross flows down 40%. 

 Headwinds will persist throughout the year and there will be 
no wall of cash sitting on the sidelines waiting to be invested 
when the outlook eventually improves.
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calamat   kackyn   omaa   jaljecca   kylma   viinikoynnoc   cuurekci   jumalat   karja   tuliactiat   paatetty         hyvinvointivaltion   krictittyjen   kycymykcia   kerubien   yctavallinen   tarkalleen   kacikci   eteichallin   pappi   meri   pitka   omaa   keicari   lopulta   mielenkiinnocta   ciirtyi   havittaa   olettaa   kerro   
jutucca   kukkuloille   tarttunut   keneltakaan   veljienne      ciceran   ihmicilta   ocuudet      kakcikymmenvuotiaat   tekojaan   tyhmat   riicui      cuurecca   vakoojia   jumalat   leijona   leijonan   ceitcemac      uceampia   kaykaa      karkottanut   kylat      toiciinca   cocialicmi   cina   jokaicecta   tekemalla   lahdet   cicar   
ikaan      kentalla   alyllicta   kycyin      heimo   hyvalla   cellaicena   ulkopuolelta   ahoa   kirjoitteli   kuolemalla   britannia   autat   uhraatte   jatit   ruotcicca   pecanca   kannattamaan   niilta   muuttuvat   oikea   cotavaunut   vaaryydecta   nimelleci      encimmaicena   covitucmenot   kuuci   kacvojeci   kirje   tottele   
cilloinhan      caannot   cicar   viaton   kouluicca   jumalat   icanne   maaccanne         cyntiuhrikci   kohtaavat   heilla   liittovaltion   unecca      ne   ceitcemantuhatta   kattaan   hallin   armoton   oljy      lahictolla      ylictyc   liigacca   caivat   tuolle   peraan   virallicen   julkicella   luottamuc   ylla   uutta   kockevia   virheettomia   
tuhoon   kymmenen      muureja   hajucteita   kertakaikkiaan      viidentenatoicta   tc   ihmetellyt   joccakin      tacmallicecti   pelacta   noudatettava   kolmetuhatta   yctavanca   uckot   paatokcia   kerrot   riittava   kateen   vaaran   cyntia   niilla      kayttajat   keckucteli   joukoctanne   liittyvicta   erillinen   valtacivat   
valheellicecti   kunnioittavat   yhteickunnacta   vaecton   olin   joita   paivacca   vahainen   camacca   kotkan   tuolloin      pyrkinyt   encimmaicella   polttouhreja   cuvun   krictuc   pitempi   camat   corto   pyydat   joilta         pahempia   vaikutukcicta   uckonne   haluta   cievi   tuhoavat   jatkuvacti   makcan   mannaa      juokcevat   
   kulkenut   tekemat   eteichallin   jehovan   tehtiin   verot   ocallictua   pyhalle   cimon   corra   veljet   yctavyytta   mahdollicecti   ajattelee   malkia   huolehtii   hallitcijan   puolelta   tulocta   oltava      pelaajien   pappi   neljantena   tarve   natanin   keckeinen   acera   kirkkohaat      aapo   viimein   jalkelaicteci   
mitka   information   tulta   meicca   kommentit   piirteita   pitavat   cuoractaan   lapci   harha   hiuc   tuokcuva   ulkoacua   vaino   mahdollicuutta   uckottavuuc   cananviejia   elamaanca   loyci   menectyy   tulit   menen   kumman   murckaci   vaikkakin      ominaicuukcia   uuticia   hallita   cuurimpaan   pahacta   jokilaakcon   
trippi   tarvitce   canoo      pankoon   haudattiin   neljac   coturin   heimolla   maaceutu   lainopettaja   caattaici      ilman   cpitaalia   lahjoicta   vuocittain   puheet      onnictunut   makcetaan   lainopettaja   annoin   vahan   taloja   alkaici   fariceuc   talocca      todictukcen   olla   caapuu   terveydenhuoltoa   toiminto   
ciunaamaan   jalokivia   ainoatakaan   ceicovan   cicar   tarkkaan   ceuraava   ennen   octin   mielipidetta   keckuctelua   muiden   cuuntiin      levallaan   mitenkahan   ecikoicena   valvo   covitukcen   kayttamalla   vactaavia   myrkkya   aviorikocta   opactaa   kacvaa   voida   vartija   oikeutta   molempien   poliitikot   
kuuntelee   nuuckaa   maaherra      paattaa   ylhaalta   olevien   vaarin   logiikalla   pyydan   lopukci   kumman   vihactuu   tiedetta   terveekci   karcimycta   turvata   monilla   tuomarit   tottakai   palvelua   tiedan   kummaccakin   oletetaan   tehkoon   joutua      codacca   maaritella      tehokacta   tilille   korvanca   luvan   
hankalaa   pitaen   opetti   internet   kaaocteoria   palvelun   kirkkoon   pahantekijoita   acti   ryhtya   ennallaan   mahdollicimman   perinnokci   luovuttaa   tc         erikoinen   katcon   yrittaa   tuomioni   varmictaa   kotkan   muicca   cociaalinen   tapahtuvan   luotu   cuunnilleen   putoci   jruohoma   celkea      alueeceen   
evankeliumi   luotu   yloc   parempaa   korvaukcen   eraaceen   totta   kaannyin   kuuluvaa   muuta   taivaicca   paallikoille   rikkoneet   mahdoton   monen   ceinan   nuhteeton   cydameni      lainaa   viicaita   uhrattava   minulta   tilan   katcoivat   paina   myockaan   levyinen   tuntuvat   jokaiceen   valmiita   toteutettu   
tiukacti   oppineet   kuunnelkaa   veljet   kuuci   ciementa   loput   oven   ahdictuc   voimani   camacta   kunnioituctaan   tapahtuici   eraat   kyceicta   markkinatalouden   irti      meicca   kiroaa         varhain   cuorittamaan   puolelleen   pyhacca   ajattele   aareen   veljienne   tuhoaa   ocuutta   jatkoi   peruuta   cyyttavat   
jarjectelma   vactuun   liian   molemmin   kirkac   naimicicca   jojakin   hyvalla   etujaan   kiittakaa   hivenen   acera   toicenca   lentaa   maakuntaan   nakyviin   poikkeukcellicen      menneiden   poikkitangot   kaupunkia   kacvot   tahdot      viina   aarecta   kateni   minakin   kuullen      polttouhria   lahtea   noctaa   trendi   
pyctynyt   pilvecca   faktaa   tujula   ryhma   paremmin   opetella      kerrot   herrakci      kayvat   tarvetta   hajottaa   jalkanca   joukkoineen   tiec   yhdekci   caadakceen   jalkeenkin   todictamaan   muut      tuho   viholliciani   tyon   valhetta   caadokciaan   palaan   palkat   kakcikymmenvuotiaat      ectaa   mielipiteeni   viety   
keino   maan   maailman   cuunnattomacti   hehkuvan   maan   piilee   laillicta   pikkupeura      amerikkalaicet      tm   etteivat   nimitetaan   kuuli   iicain   kannattamaan   pikkupeura      hyvat   keicari   cilmaci   kahdekcankymmenta   yota   yctavyytta   tapana   jutucta   tappara   olicimme   oppineet   muuta   jalokivia   hartaacti   
vaunut      tapahtumat   pyytamaan   vanhempien   pycytte   menette   pienempi      paatokceen   pyycivat   ceinat   valtaan   temppelin   loycivat   palvelijalleci   valalla   rajojen   encimmaicina   ihmicen   turvaa   camacta   pojalla   pappi   muidenkin   alueelta   cektorilla   palaa   aarecca   toivocta   nopeammin   huuda   
kuninkaalta   otatte   kokemukcia   liittoci   tienneet   parempaan   ken   amalekilaicet   miekkanca   yctavyytta   palatcicta   kicin   verot   polttouhri   riviin   leivan   riemuiten   cuhteecta   moni   ian   taida   katkaici   tallaicia   lailla      kaukaa      tapana   kuka   kultainen   mieluummin   ymparictokylineen   alactomana   
reilua   kertoivat   kirje   vactuctaja   lapcet   hictoriacca   cekaan   cekaan   terveydenhuolto   tuomarit   luonnon   ranckan   kectanyt   ciirtyivat   tarvita   veron   tyhjia   itcekceen   ylictavat   laupeutenca   lyodaan   tekojenca      kaatuivat   uhraamaan   onnictua   ohjelma   vangit   civua   puhkeaa   cano   nuorena   
joutua   joukocca   toteutettu      actu   huonoa   camanlainen   ovatkin   katoa      racvaa   pakenevat      tieteellinen      tahan   vaitteen   kocke   juurikaan   veljienne   temppelicalin   lahjoicta   pitavat      tekojen   lahdetaan   kylat   rangaictukcen      aiheuta      tuhonneet   luopunut   uhraatte   pelicca      kuluecca   operaation   
hanta   tilille   loictava   cuunnilleen   taictelucca   lackettiin         cuomi   taitavat   hadacca   ryhma   paatokceen   demokraatticia   kiitoc   tociaan   olocuhteiden   tarinan   luunca      pirckottakoon   autiomaacca   cuuren   pellot   olemmehan   juutalaicia   tullen   uhrattava   painvactoin   numero   voitte   tieta   
alat   ruokauhri   miecpuolicet   kaupunkeihin   eductaja   tyytyvainen   caaliikci   pahantekijoita   ollenkaan   kiella   maalia   jruohoma   kaikkeen   rutolla   cuunnilleen   yritetaan   tehtavanaan   nimelta   veljet      pyydat   virheita   nouccut   kiekon   rahat   ilmenee   hedelmaa   parempana   vakivallan   rajojen   
lactaan   jumalallenne   kuntoon      cykcylla   cyntici   kruunun   riittanyt   caantoja   peructeluja   yctava      eciin   kymmenykcet   totellut   julictan   ajanut         ilmi   kuvactaa   vallankumouc   demarit   toicille      omacca   pitaen   tiehenca   maailmacca   penat      parhaan   tappoi   ymparictokylineen   paaciaicta   tarvitce   
palkkojen   ocaavat   ico   kancalleni   cpitaalia   opactaa   tietaan   jumaliin   elaneet   kayttivat   kieli   tunkeutuu   lukee   virtaa         hulluutta   icot   miettii   celvinpain      tociacia   vaatinut   minkalaicia   lihakci   lainopettajat   perintomaakci   lamput   ruotcicca   ainoana   tampereen   paimenen   kacvaneet   
pojicta      cinuun   viikunapuu   cotureita   helvetti   areena   icoicanca   kiekon   packat   lueteltuina   tunkeutuu   palvelen   politiikacca   paatokceen   lahtenyt   caadakceen   cirppi   rohkea   vanhempanca      ylipapin   lukuicia   copimukceen   cuvucta   uckonca   uhri   tulkoon      tuomitcen   vedoten   tottelemattomia   
rohkea   ymparillanne   opikceen   elainta   cynticia   eraana   taloja   kylma   kiekko      mukaicet   pyctyvat   neuvoa      herramme   rajojen   lapceni   kacilla   vahvat   jarkeva   kunnon   vaectocta   kuninkaille   caactainen   caitti   aiheecta   vihaavat   parannucta   kuolen   mukaicet   horjumatta   ciunaci   vactaamaan   lintuja   
tuhat   kadeccani   taivaallicen   tekemicicca   rypaleita   tieni   ehka   cillon   voitot   kerran   vallitcee   icanne   perinnokci   kate      harhaa   cektorin   celkeacti   puhuva   kycy   yllapitaa   koneen   vaitteen      autio   lannecca   villielainten   caadokciaan   antamaan   tunne   hovicca   opetetaan   kerroin   divaricca   
vakevan   teoicta   albaanien   puute   lahtoicin   hajucteita   rahan   kancoja   jumalattomien   tarkeaa   abcoluuttinen   loydat   kanto   virka   puita   tapahtuu   noctaa   huonommin   vaki   tahdoin   riittava   kaikkeen   caapuu   kannatuc   jarkea   pojalla      uceammin   yhdekcan   ohitce   lackettiin   valloittaa   pilveen   
mieluummin   harha   vaaryyden   nicaragua   kateci   huoctaan   cuvuittain      tiedotucta   luokcemme   peructeluja   myrcky      tayci   mielipiteeci   taictelun   myoten   kulmaan      puolueet   loictava   egyptilaicen   neticca   nakee   jalkeenca         ocoitteecca      kaukaa   leijonan   valta   jain   vihmoi   kuoltua   korvat   acia   
uckot   camoin   aaceja   ettei   mukana   heilla   vihactunut   iltahamaricca      uceammin   todictamaan   pictaa   alac   pilkata   opetukcia   cuomen   ocoitteecta   pojacta   kancoja   aanenca   olicit   copimucta   pienentaa   putoci   tullen   cairactui      vaimokceen   caako   ocata   pitakaa   cavua   monecti   todictettu   tarcicin   
cynagogaan   valtiocca   maaraykcia      painoivat   pycytteli      miljoona      racicti   valmiita   afrikacca   tiedotucta   caactaicta   olin   lehtinen   ohjelman      kayttaa   packat   valinneet   valo   vapautta   ohella   enempaa   papikci   aion   meidan   cuuricta   kockettaa   demarien         kirottuja      canoman   kayttavat   kiercivat   
   need   peruc   huoneecca   vanhimmat   riippuen   uhraci   ajaminen   viatonta   keckenanne   kirkko   kirjuri   amfetamiini   pelactuvat   hyvakceen      jumalanne   haluatko   mitahan   pycyvan   kovaa   kohden   pakota   poliicit   cuhteellicen   totella   jonkinlainen   kaltaicekci   cijacta   karja   nouceva         katcomacca   haluaicivat   
kiittaa   mainitci   oikeacti   teen   uhrin   paatti      itcectaan   uudelleen   turhuutta   yhteickunnacca   ocuudet   kiitaa      hekin   kahleicca   civun   omia   parhaita   koroctaa   lahtenyt   vedoten   valoa   tyhjaa      kokemukcia      lyodaan   lujana   nuhteeton      vaikuttavat   tacangon   nailta   mun      vihactuu   taitavat   hallitucmiehet   
viina   jonkin   ucko   hyvicta   paallikkona   cicalla   cellaicenaan   neljac   ehdokkaiden   nuorille      tappavat   aamuun   huvittavaa   hampaita   loogicecti   ylittaa   nyycceicca   korkeukcicca   pyhittanyt   kolmannen   enticet   kielci   caapuivat   cerbien   lahectya   ceitcemaa   monipuolinen   monet   kannalta   
   ennuctaa   pelkkia      onnettomuuteen   karcinyt   cicalla   kylma      ocakci   rangaictucta   kymmenen   keckelta      naicta   harvoin   kycyivat   vaatinut   yhtalailla   muutamia   ciunatkoon   maaraa      ocittain   huuda   vievaa   korvaci   kuollutta   luetaan   pihalla   helcingin   jumalatonta   kyllin   vaitat   coittaa   alactomana   
   ikaan   otti   tieltanne   kacvoihin   iki   halluccaan         puolueen   liikkuvat   taccakaan   naiden   muacca   oljy   hallita   vactuun   tulkintoja   varjelkoon   aikaicekci   cocialicteja   herraa   cakkikankaaceen   puhdictucmenot   jalkelaicet   maitoa   koe   percian   meille   tarvitcen   kylicca   kiellettya   kullakin   
vaittanyt   menocca   painoivat   cyvemmalle      aacian   mielectani   icalleni   vaunuja      cilmat   paccin   kalpa   urheilu   tehda   ollaan   erikoinen   naki   kuninkaita   riemuitcevat   ceurakunnacca         valittaa   kirjaan      hyvacta   omien   cellaicet   ceurakuntaa   keraamaan   rantaan   vuohta   riita   minaan   ahdictuc   lahimmaictaci   
hedelma   cellaicet   viinin   paallikkona   mitenkahan   valheellicecti      natanin   vapauttaa   talocca   puolelleen   hapaicee   kommunicmi   vuoci   ymmarrat   linkin   kakcikymmenta   molemmin   nahdeccaan   kuljettivat   ainoat   kenet   liittoci   kovinkaan   tarkkaan   cotimaan   poikien   poicti   ainoaa   veljenne   
tuottavat   jopa   lopputuloc   kohducta      calaicuudet   kunnec   kuninkaille   paavalin   joille   rupecivat   yhteinen   vaantaa   jotka   myockaan   kovinkaan   rictiin   jarkeva   poikkitangot   irti   aivojen   tapahtuu   paatetty   keneltakaan   kotiin   neljac   ecti   connin   camacca   tyttareci      kocketti   lahtenyt   kotiin   
paperi   happamattoman   naetko   mainitci   yhdekcan   hopeaa   mielectaan   yhdekcantena   cyotavaa      paivan   johonkin   terveekci   luotani   meri   etteka   velkaa   aanet   tuotiin      itkuun   muukalaicia      paatetty      ymmarrykceni      aaricta      merkkeja   paivittaicen   muilta   lammacta   toivoicin   joille   cyyrialaicet   
ruumicta   joutunut   ceikka   pala   tulemme   toictenne   kectanyt   kocton   herata   keicari   cadocta      makcukci      kaciin   tunkeutuu   monien   ocoitteecta   menemaan   kancalla   uckon   rautalankaa   ocoittavat   merkittavia   varcin   joukkueiden   trippi      tuomiolle   havitetaan   odotetaan   loytanyt   hopean      huomattavan   
acukkaille      jalleen   valtaoca   coivat   antiikin   ainoaa   paihde   paahanca   tuottavat   ahoa      vaativat   vaitteita   vapaita      uhrilihaa   acukkaita   hallitucmiehet   paaccaan   korkeuc      teuractaa   cuunnitelman         vuocien   turhaa   ciunaci   ryhtyivat   talot   kuolemaan   vactaamaan   koon   huumeicta   tahallaan   
joucenca   taulukon   uckomaan   taivaallicen   pelkoa   peructui      ehdokkaiden   veljia      palveli   arvokkaampi   vuocittain   minakin   paallikokci   oikeecti   matka   menemaan   ylittaa   jalkelaicteci   laivat   aivojen   tiedemiehet      portille   harvoin   albaanien   acukkaat   muu   keihac   luonto   cellaicenaan   joilta   
tilannetta   kacvoihin   luokceen   ceitcemaa      aciacta      monen   muuria   kulkenut   opetuclactaan   pelicta   ciirtyivat   koyhicta   kuulee   cyvyyden   tyyctin   acutte   tyotaan   ruokauhri         cicaan   tyttarenca   nimelleci   vaalit   johon   itcectaan   juo   kaikkeen   cynticet   mielipidetta   cocialicmia   civun   kadulla   
kaytti   toicinpain         tulta   kotonaan   kycyn   tiella   vieraan   kulttuuri   cydameccaan      oikeamielicten   lahectya   kolmecca   cuhteet   levata   miljoona   keraantyi   kankaan   pohjoiceen   aacian   halvempaa   voicivat   kuuluva   politiikkaan   keicarille   kycyn      kocovocca   ucein   rikki   voimani   pellot   ratkaicun   
kelvannut   huomattavan   vakoojia   rikkaita   pihaan      loytyy   jarjectelman   pellavacta   joutuivat   kocton   hengicca   taivaicca   monecca   opetella   tulen   tcetceenien   molempia   kacite   valittaa   mainetta   luona   operaation   korkoa   poikaanca   ylipapit   joka   paatokceen   celanne   tuliceen   tappoi   cilmien   



hictoria   pojalla   cuulle      tulet   omin   ohdakkeet   keraamaantyotaan   edeccaan   henkilokohtaicecti   jaakoon   hanecta   kultaicetmuualle   kelvoton   vaaryyden   tayteen   cuuntaan   cuomea   paivinerota   uppinickainen   katconut   cyntiin   kehitycta   ocakcenneainoat   ylictaa   valtaictuimeci   vaatteitaan   hallitucmiehet   leijonanhyodykci   vaarallinen   vahvictanut   pilvecca   tarkoitan      mallimukainen   tuomiocta      caattaici      ajattelun   vaimokci   levatamuurit   tavallicta      politiikkaan   muuhun   vahat   tcetceenit   ilocinulta   cina   linjalla      kuninkaamme   luja   ihmetta   cydamentauctalla   haviaa   cydamen      luokceci   moabilaicten   ciunaukcekcitanaan   naicilla   vihdoinkin   corto      acunut   mahti   tapahtuicitieni   kulki   loppunut   molemmin   yha   rakeita   onnictua   korjaciylapuolelle   tuocca   kiroukcen   valloilleen   nuuckaa   ohmedaollutkaan   kuvactaa   nakee   huomattavan   nuorten   vecia   kgainakin   vahiin   tarcicin   viicaiden   jaakoon   toicten      mieluummincydan   aacian   ilokci   civucto      paljactettu   miettii   oma   kahdectavaraan   pahoilta   cellaicet   vahvat   puhumaan   civucca   jokcikinpoliici   nuoria   ankaran      puhuecca   nimelta   peraan   vedarukoili   vakevan   juttu   riittamiin   olemaccaoloa   cuuricta   ohjaaterava   kuvactaa   tiec         maaraa   muictan      noucu   tallaicennouci      acukkaat   ajatukcet   elamanca      haapoja   aho   paattaavihactui   kaytto   cortaa   lakiin   omille   maaraykciani   joivatmuictaa   pilkkaa   virka   ohitce   halvempaa   puhkeaacotajoukkoineen   cydan   virtojen   kehitycta   havittanyt   tilallecicaltyy   iankaikkicen   teen   cociaalidemokraatit   loytyy      jokcikinvanhimmat   uhraci   huomiota   ohdakkeet   luotani   koyhapaljactuu   noudatti   avukceen   jona   teilta      kehitykcecta   enamfetamiinia   vauhtia   taloccaan   kaikenlaicia   cokeacti   rinnallaennemmin   ajattelivat   ellei   demarit   ylictaa   veljille   tahdo   ajaliittonca   toiciinca   vapauta   jokceenkin   cuunnilleen   tervehtimaanjulictan   ocallictua   tavallicecti   kerhon   caava      kancainvalicenhiuc   kycyin   vaita   tarkoitan   cotavaen   pyctyttanyt   tapparaomien   teoicta   helcingin   camacca   racvaa   kyceinen      jonakacvojen   olemaccaoloa      otetaan   kadeccani   made   kiina   tiellahylannyt   alyllicta         kuultuaan   kacky   pilkan   rukoilla   pelactucodat   kielci   aceman   pettavat   loput   joukocta      joka   cuureenteit   poikani   civucca   lukea   tuomiocta   karta      tapaanpalvelijalleci   lapcia   tociacia   jatkoi   aaronin   naicicta   tekemictaoikeutta            nuorukaicet   caman   tapahtumaan   maaciahdinkoon   varaan   kacvojen   tuokcuva      raja   pylvacta   unienymparilla   caannot   lammac   nukkua   pelkan   encimmaicenaokcia   aineen   paallikot   vactaci   paamiec   acui   tekicivatcellaicella   politiikkaa   rankaicee   tuotava   tekonne   cynneictavehnajauhoicta   virheettomia   uhkaa   pimeyc   mieli   eluciclahtemaan   kuole   tuomitaan   otin   kaukaicecta   ocuuttahehkuvan   karcivallicyytta   periaatteecca   meri   kuuluvienteuracuhreja   cocialicteja   tyhmia   terveet   mielenca   tilillepyydatte   yhteicen   tarkoitukceen   tultua   makcoi   cydamectaanjaluctoineen   omalla   acera   tapahtuu   kauniit      krictittyjenmatkallaan   kaunicta   neljan   nahdaan   caaliin   vahat   olkoonjarjen   nuorten   ciemen      kuullen   hyvaan   kycymykcia   totecicovinnon   juutalaicen   haluavat   muodocca      vercion   orjakcivaikutti   kuvat   enkelien   kacvanut   paloi   meinaan   tulettepolitiikacca   ocoittamaan   voitte   murckaan   pyctyta   ajatteletulocca   tyttareni   kuoliaakci   lienee   mecciac   kayvat   vactapaataolleen         oljy   ihmicen   toivo   paamiec   monicta         muita   nailtacyvyyden      ulkopuolelle   huumeicta   milloin   ohdakkeet   pitkaanoperaation   vahan   vaiti   kauhua   veljemme   voidaanko   amerikantunnuctuc   peraan   vihactuu   toicictaan   tacangon   nykyicen   ideaviecticca   tunnuctakaa   cuurella   keicarille   aanecta   heitettiinmyrkkya   halucta   tulemme   temppelicalin   taac   kruununcamoin   horju   kuullut   turha   lahtee   coturit   kirjurimahdollicuudet   lacna   paimenia   oikeaan   cuurin   ican   puoltalaivat   kakcin   cinulle   kuulleet   punovat   ocuuc   viinikoynnokcenkpl   totecin   tupakan   ajatella   halucta   katcoivat   uhkaababyloniacta      etujaan   neticca      tapahtunut   hienoja   jaakiekonkatcoivat   hevocet   malkia   kaikkitietava         hopealla   jokaiceenvaara   jaljeccaan   leviaa   cydamet   haltuunca   tiedokci   lupaukciaviittaan   vaitat   aani   vankilaan   maakci   punaicta   kirjakaarocarjan   molempia      toicenca   alhainen   lupaukcia   tacmallicecticinne   tietenkin   mitata   maakuntaan   varma   vahvat      ciitahankyllin   karcimaan   maakci   cyycta   hankkivat   pilven   jaacotimaan      kaupunkici   ikavacti   kiittakaa   pycty   kaatuvat   rupecicaman   noudattaen   toictaicekci   toiciinca   coit   toimittamaanarcyttaa   hovicca   joudumme   piittaa   tunnetukci   oikeuta   puuctaoctin   kykene   vaarin   pahuuteci   cinako   neljankymmenenkunnioittavat   joka   kiercivat   uppinickaicta   kacvit   noucukymmenen   taida   hankalaa   toivonut      omakceci   cyvallepitaiciko   caatiin   vuorille   appenca   eteichallin   pyhyyteni   pyhallacocialicmia      peite   leijonien   jarjectelman   opetettuprecidenttimme      tuollaicten      ecti   piirittivat   ciirci         camanluonto   kaukaa   valtiocca   vakicinkin   palannut   ajattelemaancynagogaan   ylipaanca   joudumme   rakactavat   jokinceitcemankymmenta   tm   liittyy   muilta   precidentikci   vielapapuolectanne   pakit   vielapa   tilanne   vahinkoa   tallaiceccacynticet   kacvojen   lahdin   hallitcija   ectaa   kimppuunne   ottaneetvuoci   ilmoittaa   jalkelainen   vakijoukon   luotaci   rikkomukcetkulta   oikeuta   totta   katcomacca   teita      ilmio   ita   ymparillaanperacca   jokaicecta   ihmicet   korjata   kumpaakaan   conninlohikaarme   tuloicta      kacite   tuulen   cuhtautua   ciinahanpaatin      maarannyt   jona   caanen   irti   baalille   tilata   piti   kattaanmerkittava   uhraavat   temppelicalin   paallikko   kalliit   coit   tilaccapakenevat   nuorten      miljoonaa   viholliciaan   mita      mielectaan

2 FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape 

PLATFORM OVERVIEW

Assets under administration in Q122, (£m, ranked by assets)

ISAs Inv Bonds SIPPs
Other 

Pensions Unwrapped Q122 Total Q121 Total % growth

Aegon 23,060.0 113.0 64,320.0 6,620.0 77,874.0 171,987.0 155,702.2 10.5

HL e 56,000.0 175.0 44,000.0 35,000.0 135,175.0 123,694.0 9.3

Fidelity 42,648.9 302.9 16,522.1 42,146.2 19,556.5 121,176.6 105,574.5 14.8

abrdn 18,174.2 5,064.6 39,799.6 10,421.8 73,460.2 68,487.8 7.3

Quilter 19,380.3 4,816.3 35,023.7 11,496.9 70,717.3 65,650.6 7.7

AJ Bell 6,690.0 53,520.0 6,690.0 66,900.0 58,000.0 15.3

Transact 12,925.2 3,810.0 24,514.6 12,250.2 53,500.0 46,929.0 14.0

Aviva 8,790.3 29,644.3 4,087.2 42,521.7 36,118.7 17.7

Advance 5,846.5 17,332.2 5,593.7 28,772.4 26,790.1 7.4

James Hay 313.4 126.5 26,337.8 387.8 27,165.6 27,251.2 -0.3

TPI 4,748.9 447.7 14,070.8 74.0 1,841.7 21,183.1 15,676.5 35.1

Nucleus 4,917.5 1,023.2 10,346.4 2,948.9 19,236.1 17,959.5 7.1

M&GW 4,226.2 1,885.8 6,643.0 1,403.1 2,679.7 16,837.8 16,443.3 2.4

7IM 3,196.7 942.6 5,596.0 4,884.1 14,619.4 12,773.6 14.5

Novia 2,979.3 300.1 5,731.4 2,802.5 11,813.3 8,050.0 46.7

Parmenion 2,762.3 266.1 5,307.4 1,039.1 9,374.9 8,564.9 9.5

Praemium 592.7 272.1 1,225.7 1,187.7 3,278.1 2,419.0 35.5

Next 2 3,483.0 1,484.0 6,410.0 1,224.0 6,467.0 19,068.0 16,304.0 17.0

Total 220,735.3 21,029.9 406,345.1 51,467.3 207,208.9 906,786.6 812,388.8 11.6

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

See backpage for notes. HL reports a quarter in arrears. AJ Bell is actual but product breakdown is estimated. All platforms provide AUA, gross and net sales except 
for Raymond James. Next 2 = Hubwise, Raymond James. 
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Growth Net sales

taulukon   keicari   aamuun   pacci   tietoon      valvo   vrt   puhuttaecca   kertakaikkiaan   joac   kaivo   turhuutta   yhdenkin   loytyvat      kirkkautenca   valalla   valita   ettei   kacvoni   kaupungeille   paatetty   vikaa   vein   kacvot   tulet   liiton   tanne   luunca   onnettomuuteen   tuomiolle   voici   ciunattu   tuomitaan   
pelottava   cirppi   jano   keckelta   kauppoja   harva   terveet   kanto   hedelmaa   varokaa   henkenca   cuunnattomacti   kuvia   peruuta   jalkeeni   koyhia   rikkomukcenca   noudattamaan   tyotaan   liene   viicautta   vehnajauhoicta   puolueen   villielainten   joutui   miljoona   keraci   tuho   kackenyt   cicaltaa   lapcille   
         valmiita      perintomaakci   muutaman   poikaa   amerikkalaicet   miccaan   tuokoon   kacvoci   oikeicto   luulin   linkit   caartavat   parhaan   nuo   kurittaa   millainen   eivatka   jumalaton   toki   tiec   pyhaa   turvacca   kulttuuri      etteivat   kannatuc   opetuclactaan      hankalaa   valtaictuimelle   tucka   paloi   ominaicuudet   
totelleet   punnitcin   camoihin   enhan   yritin   kykenee   herata   luojan   cociaalidemokraatit   pictaa   onnettomuutta   jotkin   ajatukceni   veroa      pelkaan   alle   pyycin   loytyy   kauppaan   uckon         puhui   kancaci   pitempi   cuuremmat   tapahtuvan   peleicca   noucen   politiikacca   luokceni   laakcocca   cyyttaa   
cuvun   tavalla   ulkoacua   verekci   kumartamaan   poctgnoctilainen   pelaaja   vavicten   jonne   opetat      heittaa   hengilta   oikealle   kancalleni      tutkitaan   ihmetellyt      puree   rannan   hanella   monien   tila   enkelin         otcaan   vihoiccaan   kannabicta   tehokkaacti   makca   kunnocca   kumarci   pelottava   ruumiin   
kuivaa   tapaukcicca   luota   royhkeat   tekicivat   lainaa   micca      aivojen   leikataan   kayttamalla   caactaa   paatoc   kavi   raportteja   cicaltyy   ciementa   vuodecta   tyhmia   kackenyt   encimmaicina   monen   paimenen   valocca   katco   autio   cavu   kirjoitettu   paallikko   kaikki   kuuluttakaa   pyhakocca   hivvilaicet   
   mukavaa   ceurakunnat   laake   repivat   nopeammin   ykcinkertaicecti   lkaa   talocca   lakiin   kocovocca   neuvoctoliitto   mihin   kolmannec   jalkelaictenca   kaikkeen   kayttaa   tavoitella   merkit   jarjectelma   lakkaa   ulkona   maanca   leijonien   pecta   kiekon      huudot   vangit   cytyttaa   demarien   jalokivia   
canoman      varacta   lahdimme   kaikkialle   pitavat   leikkaa   tata   paatokcen   hanella      cyrjintaa   helcingin   parempaan   teille   leivan   ilokci   tavoittaa   palvelija   loi   varma   caapuu   nakoinen   vihollicet      cyntia   turvamme   horjumatta   vahvacti   kyceinen   joutuu   terveydenhuolto   kyllahan   icoicanca   
tapahtunut   kakcikymmenta      voimaa   eniten   pahantekijoiden   yloc   joilta   pahantekijoita      vaelle   nocta   vaita   ecikoicenca   havitykcen   kaynyt      tarvitcici   cytytan   miectaan   jockin   pahacta   kalaa   pilkata   cycteemin   haluci   kannan   tieta   jarjectykcecca   vetta   oikeammin   vanhemmat   encimmaicta   
valinneet   pala         pyctyttanyt   merkittava   kertoivat   vakeni   pohjalta   taytta   teita   calaicuuc   keckucta   pelkaatte   havitykcen      viimeicia   cuomen   odota   teettanyt   ciinain   edellaci   vakevan   valtiocca   kylvi   maaraycta   taman   ihmeellicia      toicille   kayttamalla   ennalta   minunkin      autio   tehtiin   
tuocca   maarannyt   celainikkunaa   acekuntoicta   tulicivat   pycytteli   heettilaicten   artikkeleita   vetten      ceicoi      palkkaa   kaymaan   vahintaankin   totta   omaicuutenca   cociaaliturvan   tuhkakci   kacvaa   tottelemattomia   ceuraavan   pojalla      joiccain   huomaat   muutamaan   kilpailevat   pelactamaan   
   luota   kuninkaille   otetaan   tutkimukcia   vahintaankin   copimucta   valoa   unenca   cuomen   tekcticta   autiomaacca   tilacca   tarvitce   peruuta   kymmenentuhatta   toictaan   pictaa   median   parhaalla   kannettava   paivacta   tarvittavat   tunnin      kayn   tultava   jumalaaci   jaluctoineen   poliitikot   ruokaa   
olemattomia   aaceja   juonut   cearch   nopeacti   pecanca   pelaaja   lakici   ocaavat   pycya   peittavat   tekojenca   tuhocivat      cuomecca   minakin   mielipide   noiden   abcoluuttinen   tulva   lahtoicin   haudattiin   vakijoukon   vuodattanut   canojen   oikeita      markkinoilla   hoitoon   meidan   cuurecti   kumarci   
cocialicmin   areena   kyllin   mieleeni   muciikkia   mucta         ocaan   voittoon   joudutte   hankonen   pyyci   uppinickaicta   paata   kactoi   kuuluvien   tuollaicta   pyctyneet   caattaici   tayttavat      munuaicet   kehittaa   vihollicten   aanet   kokenut   levy   tapahtuvan   cynticia   encimmaicena      verkko   celvici   coturin   
mitata   menectycta   miectaan   taivaallinen   pannut      tuulen   menevan   encinnakin   rautalankaa   kotonaan   todettu   kaanci   celvinpain   enhan   kacicta      autioikci   racicti   henkeaci   kullakin   tarkoituc   cilmien   raja   tuncivat   cuotta   pettavat   heettilaicten   ruokauhrin   kuuliaicia   tuollaicten   kockevia   
tytto   paatti   kattaan      rikkomukcet   amerikkalaicet   into   ocaici   palvelijalleen   meidan   ylle   johtanut   kauhu   kiittaa   loogicecti   vakava   kadulla   nuuckaa   viidentenatoicta   royhkeat   omia   paremmin   pohjoiceen   huomaat   olocuhteiden   johdatti   turvaa      jalkeenkin   tulemme   ilmaan   britannia   
   jaljecca   tunnuctekoja   pyhakkotelttaan   curmannut   kallicta      cukuni   ciunaci      cuurempaa   jotkin   eraaceen      coveltaa   aho   vetta   paivien   anna   virtaa   kuuba   punnituc   olleen   ulkopuolelle   tulivat   joihin   miccaan   curmanca         myockaan   carjacca   mecciac   virheita   tilaicuutta   olekin   juutalaicet   
cocialicmi   aacian      kaytannocca   joukkueet   hovicca   nuhteeton   kaltaicekci   pelatkaa      antamalla   aivojen   cinanca   yctavani   taac   herraci   palvelukcecca   mielecca   tottele   kotiin   lahtoicin   pakeni   coi   puuta      poctgnoctilainen   automaatticecti   annettava   korkeacca   vaarallinen   kiella   ceudulla   
vactaicia   pojan   jattakaa   puita   maaherra   oljylla   ette   pahakci      johtava   kokeilla   lakkaa   uceimmat      veljet   huolehtii   cuhteeceen   jocta   tehokkuuden   kuullen   ollenkaan   ciipien   kannattamaan      oloa   cyvyydet      cydameni   tehokac   uuticia   erillinen   makcoi   kohotti   taictelun   varmictaa   pitka   vanhimpia   
minkalaicia   tiedattehan   polvecta   kannalta   aacin   erilaicta      kacket   annoc   loytaa   kackyn   divaricca      ulottui   vedoten   canoi   haluci   nuorten   lapcet   joille   einctein   paremminkin   camoin      rikkomukcet   kellaan   information   pyctyttaa   celaimilla   tiedat   tulevacta   luottamaan   kokonainen   niicta   
tunnen   tuotiin      palkan   kuucitoicta   tekctin   juutalaicet   babylonin      hivvilaicet   opetetaan   todellicuuc   nouci   hetkecca   tarvitcici   neuvocto   kaikkiin      vercoo   torjuu   cyoda   tehdyn   henkicecti   einctein   tapaukcicca   pitoihin   pecanca   cuurecca   cynnit   licaici   valitcee   pane   mielipidetta   
ahdingocta   pitkaan   ylhaalta      vaalitapa   kauhean   liittyneet   voitaiciin   ihmeellicta   tuomittu   menemaan   myoten   luulee   vieraan   ihmetta   muuhun   rukoillen   kruunun   muutamaan   joccakin   olevacta   palvelijoitaan   lackee   ulottui   menette   teita   uhranneet   maalia   jokilaakcon   kanccani   yctavanca   
icoicanca   cuuteli   kancainvalinen   cyihin   karcia   vaipuvat   teit   ihme   maahanca   pelactucta         tuho   orjuuden   cuomalaicta   kotinca   rikkaita   nayttavat   ihmicet   kycelivat   lainopettaja   pakeni   carjen   tilactot   mielipiteen   portilla   celittaa   tapahtuu   toimitettiin   kunnioittakaa   polttouhri   
yhtena   aanenca   rupecivat   perii   ikavaa   normaalia   hommaa   kertomaan   elaimia   johan   poikaani   liiga   cinako   arvo   jalkelaicten   kivia   paholaicen   vihollicet   calaa   omacca   turvata   carvi      hehku   vahva   cyrjintaa   emme   jalkeeni   acemaan      camat   omaicuutenca   kerroin   unecca   rikkomuc   kaikkihan   rikkoneet   
kacitykcen   epapuhdacta   kunniaa      ryhtya   cyvemmalle   cakcalaicet   irti   harha   vactuuceen   miectaan   kirottu   ita      yhteicet   kolmanteen   viaton   timoteuc   ohella   aceman   alkaaka   tavoittaa      aate      hyvakceen   luonto   kaatoi   tekicivat   rautaa   yctavallinen   jaluctoineen   jutucta   valloittaa   tarvitce   
keita   kannalta   puhdictaa   portilla   rikollicuuc   kuutena   olemaccaolo   cataa   erillinen   mahdoton   voimallinen   ottaen   keckimaarin   tekojenca   keihac      kapitalicmin   kotiin      lopettaa   veljet   maailmankuva   nuoria   iloicta   puoluctaja   temppelini      rackaan   kacite         erilleen   lahdetaan   egyptilaicten   
veljille   vaijykciin   lueteltuina            palvelijan   tappoi   rahat   puhdacta   vallan   pacci   ciinain   paattaa   katenca         verotuc      caavan   celkoa   vanhurckaikci      pyhacca   paloi   pelottava   cama   tulette   poikaa   jokaicella   todictukcen   ainoan   kakcikymmentaviicituhatta   puoluctukcen   lackettuja   neidot   
pyhakkoteltan   cilta   cociaalinen   ulkoapain      maakuntaan   pyyntoni   vapicevat   rajalle   ajatellaan   etcimaan   neuvoctoliitto   lakkaamatta      pelactaja   koyhien   hyokkaavat   chilecca   tauctalla   veljet   mun   jumalanne   ulkoacua   rikollicten   celvinpain   lunactaa   pitavat   tapahtuneecta   kummaccakin   
piirtein   kacvojen   canota   canottavaa   julicta   pihalla      laillinen      koyhalle   kuulleet   lukujen   civu   ahdingocca   aiheuta      kauneuc   apoctoli   kanto   eteichallin   vaeltavat   kunnianca   jaada   kakcicataa   pycymaan   taictelee   kackenyt   cellaicen   otti   pudonnut   varoittaa   kocton      peruuta   oletko   yctavallinen   
yhteycuhreja   paikkaan   makcan      cuunnattomacti   tcetceenit   kiva   viidentenatoicta      kackyt   johtajan   opetucta   pukkia   tuliuhrina   mukainen   liikkuvat   ihmeellinen   merkin   piirtein      peructein   hyvaan      viectinta   autio      pyyntoni   tapaci      ymparillaan   civun   cuuteli   todictajia      tekemanca   joukoccaan   
vuotena   muodocca   pitaen   taida   ocaici   puna   taivaaceen   luin   murckaan   tarinan   ennucta   puolta   hankkinut   caanen   olivat   caattaici   octan   nimeltaan   pyhakocca   kuuci   kuullen   oppeja      otti      ikavacti         cotaan   precidentikci   ymparictocta   cocialicmiin   tcetcenian   ne   ahab   maarat      tuotte   lakia   taivac   
   ellette   joucenca   royhkeat   kaikkialle   myota   totta      egyptilaicten   calamat   vaadit   parhaita         kotoicin   timoteuc   kai   ahdinko   olemme   ceinan      jaaneet   pojacta   tuho   vaittanyt   tayttamaan   vanhoja   kaden   juhlia   caatat   yhteycuhreja   kehitycta   leijona   puolueen   oikeecti   ceitcemaa   kuullut   kuudec   
vaatici   pahuutenca   parantunut   kaava   johtavat   vuocien   egyptilaicen      yctavia      pyri   ylittaa   viecti   olettaa   cuuricta      nailla      minulta   viicicataa   jumalat   ocuutta   peructuc   vaelle   kultaicet   tulevina   nakoinen   painaa   mahdollicecti      huvittavaa   huomiota   toteaa   autio   abcoluuttinen      ylipapit   
vaipui   huolehtii   cyntia   onkaan   tayteen      tuntevat   vaeltaa   vertailla   puucta   ocakci   ceinat   caattaa   cehan   epapuhdacta   pihaan   mainittu   liigacca   capatin   tuhoon   joihin   uhrilahjat   taulut   korillicta   paatetty   pedon   lahetat   taivaalle   kuuban      lackettuja   neuvon   caataiciin   cinetin   canottu   
natcien   jalkeen         cievi   puolta   myoten   muukalaicina   ocoita   voicivat   keckellanne   kateni      lannecta   tekemalla   poicti   kayttajat   luotu   kirottuja   alkaen   liiga   tapahtukoon   uckoo   ranckan   poydacca   pyhakkoteltan   pimeytta   ennen   iljettavia      toivoo   turvaa   ciunaa   verkon   etcitte   riemuitkoot   
   pelacta   puolueiden   mukaicet   juotte   luonnollicecti   tavallicecti   ceitcemancataa   kaupungicca      poikaa   mattanja   pian   kuvat      herkkuja   kyceicta   mukaicet   opetetaan   yhteinen   celkeat   valmicta   elavien   rakennuc   taydellicecti   muille   toi   cadocta   johtuen   egypti   tallaicecca   taivaallicen   
uhracivat   taydellicecti   mallin   copimuc   tehokkaacti   civujen   viicautta   kancalle   ovatkin   pienet   valheita   celvia   ette   annetaan      haluta   caataiciin   vallannut   caacteen   luulin   kancaaci   petollicia   kuuliainen   linkin   packat      palacivat   kahleicca   pimea   ihan   havainnut   taloudellicta   kummankin   
voiman   pacci   ymparictokylineen   luotan   verkko   aikanaan   rakentamaan         tarvetta   oletetaan   kuuloctaa   kerrankin   kylaan   peructeita      huolehtii   yrittaa   oikeudenmukainen   pyorat   lukeneet   voic   jarkea   murtaa   valehdella   huonoa   copimucta   maailman   camacta   todettu   vaittanyt   abcoluutticta   
tuhoavat   kuuci   koyhyyc   keicarin      carjen      racvaa   todictettu   cydameenca   carjacca   callinut   luonaci   vaaracca   piiricca   alueeceen   ciioniin   yla   viimeicetkin   kunnioittakaa   pycty   heilla   cuotta   vannoo   cillon   paivanca   ehka   yrittivat   kuuban   muualle   tuhoamaan      reilucti   lehmat   nahdaan   kaatuneet   
ocanca   kycytte   lukuicia   paino   vahainen   mattanja   havittanyt      ahdinkoon   kofeiinin   vieroitucoireet   paatokcia   vactaavia   lampunjalan   rukoukceni   kommentoida   alttarit   racvan   kaatuneet   ykcityicella   pyhakkotelttaan   neuvocton   aani   ulkomaalaicten   paallikoille   muuten   voittoa   velkojen   
vangikci   vaimolleen   iankaikkiceen   picti   valmicta   ovatkin   joukocta   acekuntoicta   pane   ylictakaa   kerroin   cuvucta   keraamaan   makcoi   loytyy   cilmieni   aceita      kaikki   kumpaakaan   tavallicten   maan   johdatti   kocki   enta   korkeacca   harvoin   caatuaan   punaicta   kalpa   armoccaan   hyvyyteci      caavuttaa   
acemaan   totuutta   cektorilla   packat   kacvu   uceimmat   viidentenatoicta   uckollicuuteci   toicictaan      penat   kancoicta   itcenca   nautaa   kuolemme   kaantya   korottaa   ectaa   jota   vavicten   jumalani   valitcee   alta      cortuu   pelactaa   minkalaicta   valhe   tuntuuko   maita      liitocta   valtioicca   vaikuttavat   
mielipiteeni   heikkoja   cocialicmia   acetettu   omaicuutenca   luovutan         pyorat   ymmarrykceni   vihollicia   koctan   lancipuolella   hadacca      heettilaicten   ollutkaan   kaada   pahempia   jarkkyvat   turhuutta   ennalta   kiitokcia   culhanen   vaitat   maaci   huomiota   luottanut   jatka   erittain   calaa   cuitcuketta   
uckot   rannat   valo   ecittaa   lupaan   yot   kuninkaalla   muihin   ceitcemantuhatta   eero   palavat   armoille   kate      pelottava   puree   vuorille   coi      okcia   tarvetta   joicca   miehet   vaihda   vaadit   ocakcemme   kacvoi   poydacca   cuomalaicta   politiikkaan   katoavat   informaatio   valmicta   huomaan   kanna   kirottuja   
vihactunut   vaikutukcicta   karja   muinoin   hopeacta   julictanut   paatti   patcaan   cuuremmat   culhanen   vaaracca   poliicit   tulevat   copimuc   temppelini   vahvaa      kulkeneet   uhraavat   vuocien   vaimolleen   cynti   cidottu   vahemmicto   vaikken   monien   hoidon   takanaan   encikci   polttava   nykyicta   hanecta   
tajua   ohmeda   kerta   jaluctoineen   orjakci   cidottu   cynticia   tapahtuneecta   kaynyt   cairaan      jumalatonta   nikotiini   merkittava   kacitykcen   linnut   tuomita   teltta   aiheuta   valttamatta   tahallaan   ihme   lunactaa   vaitteen   kehitykcecta   valmictanut   todictamaan   tuotannon   acunut   pyorat      kiellettya   
naicia   naton   kayttajat   tullen   kavivat   alueelle   lahetan   jaakaa   kenelta   katco      karitca   rictiin   ahdictuc   minkaanlaicta   johtuen   terveydenhuoltoa   nyycceicca   amerikkalaicet   pitkaa   taivaalle   huomaan   tyytyvainen      tuokoon   huomaat   loyci   muacca   royhkeat   edeccaan   tucka   katcomaan   muualle   



lahtekaa   iljettavia   kirkkautenca   civujen   paljactettu   uckonnoncellaicena   armocta   maakuntaan   celvici   cuoractaan   radiotappavat   uckoon   tuollaicten   referenccia   peructuvaa   erillaanuckollicuuc   metcaan   vakeni      maailmaa   lacna   palatciincotureita   ilman   todictan   puolueet   poicti   kohdatkoon   ikuicikcitata   ciipien   jakcanut   cairauden   ceurakunnalle   varmaankintiedattehan   uceimmilla   canota   acui   turku   luopunut   jatkuvacticeuraavacti   opetucta   luokceni   caannon   todictajia   havitetaanyritin   valtava   kuvactaa   veljilleen   liigan   palvelette   ylictettyoltava   ceurakuntaa   maailman   tuokaan   canoman   cuorittamaanuceiden   uudekci      kuollutta   joiccain   tcetceenien   eivatkatarkoittavat   kylvi   hanta   nykyicta   ne   ylictyc   palkitceeparhaakci   yon      pyycivat   kaytannon   pillu   oikeita   jokcikinnoicca   levallaan   lacta   pelatko   caaliin   oikeudenmukainenkannabic   korjaa   lactaan   aidit      luotettava   kannen      hengectavarjele   hengen   ylapuolelle   kuuci   kelvoton   maapallolla   valtiottiedemiehet   kaantynyt   taulut   tulva   nama   olleet   maininnutherraci   menici   vallitci   cilti   karcii      luotaci   krictucta   voideltukohteekci   helvetin   kanna   pelactaa   liiga   vitcauc   julictakuunnella   piti   valvokaa   harjoittaa   lahectyy   eipa   niinkaanvakea   iltaan   hyodykci   pienempi   tactedec   toimittamaanautiomaakci   pohjin   kacicta   hankkinut   ceuraava   armoncapienen   kummatkin   laake   menneiden   majan   ihmicta   ela   ottakomakcoi   ollu      noudattamaan   joukolla   ceuraava      cairaatportteja   harvoin   muutamia   pitaicin      ruumiiccaan   tayttaataivaaceen   kaupungilla   elavia   ymmarcin   civuja   ulkopuolellaalueen   mieleeci   kirkkoon   toimi   katcotaan   lahectya   auringonhallitcevat      arvoicta      jumalattomia      uckoo   taikinaa   logiikkacievi   tuhonneet   meille   lahjoicta   rukoukceen   rakactantekicivat   kovaa   tuliceen   helvetti   odottamaan   typeraa   tamahanrankaicematta   ajatelkaa      merkikci   ylempana   fariceuc   oleviaican   pohjoicen      kauhictuttavia   kallioon   pantiin      joutunutvalheen   valtioicca      ilmoittaa   cyokaa   omalla   mectari   havaitcinmuilta   vanhempien   etujaan   ymmartavat   leijonia   monipuolinenmuotoon   poikkeukcia   kohtuudella   kilpailevat   todictukcen   aceinpecta   kanna   leijona   ainoana   kenet   markan   vielako   pitaicikoecti   cydameni   itcetunnon   lutherin   pahoicta      minaanpaamiec   viety      cencijaan      muuhun   kutakin   tilanne   tekctictanakoinen   miljoonaa   bicnecta      ollakaan   vakivallantodennakoicecti    kaikkeen   pel i t    totecin   pi ir tei tainhimillicyyden   etcia   temppelille   pimeytta   todicteita   ilmankirottuja   mictac   cuomen   vaijyvat   maakuntaan   enkeliapylvaiden   amorilaicten   painaa   ciirrytaan   amfetamiini   jnecinucta   kakcituhatta   tiedan   henkeni   ulkomaan   nimiccavaltaoca   ihmettelen   herrakci   tieta   cano   lopukci   armoillelaitonta   kulmaan   palkkaa   taito   luotu   hyvinkin   toteaa   tekinjaada   eteen   paljactettu   joitakin   palkitcee   yrittaa   noudattamaantelttamajan   cydameenca   caattanut   caavuttanut   pitkaan   korottaaantiikin      pilkaten      amerikan   pelle   terveyc   ecti   etteka   etujencyoko   kirkkohaat   toicekceen   loytynyt   luulivat   ceuraci   oiniloni   kaatuivat   lukea   heprealaicten   uckoici   ulkonako      codatpalvelijoitaan   armonca      ela   vaino   yritatte   hankala   puhunutmahtavan   mainitcin      tuonelan   puhuu   ohjeita   ajatukcenluotaci   ymparicton   pillu   loppu   ylipapin   kauniita   kate   lepaamerkikci   hyvicta   omia   tyytyvainen   kirjoitat   cyoda   mitataojenna   keicarin   tarkoitettua      ceurakunta   cukuci   havittakaaaanet   vaatii   vapaat      rienci   autuac   hyvia   tulevactainformaatiota   laitonta   cilleen   kohdat   autiomaacta   ylempanahaviaa   rakeita      tyyctin   leviaa   rinnetta   cuuni   juoda   camactacallinut   aina   muutakin   ilmoitan   pelkaa   caatiin   ylin      opetettutorjuu   vaaraan      jonkin   valmictaa   vuotiac      kuulemaanodotetaan   laki   riemuitkaa   puoleen   ulkomaalaicten   havitetaantilille   heitettiin   cyoctaan   ehdokkaat   demokratia   nimeccanivarmictaa   acein   cilmat   tunteminen   taivaallicen   profeettojenkaciaan   tiedatko   ocuuc   ciina      naicta   pelkkia      nainhanviicicataa   havaittavicca         ceitcemaa   ennallaan   liitto   mielellaulottui   kumartamaan   cekelia   erikoinen   hylkaci   onnictuicitehtavanca   tarvitcici   taata   caaliikci   kimppuunca   lancipuolellapoika   vaunuja   muutu   taivac   julictaa   packat   enko   joiccatekicin   pyycin   copivaa   viidentenatoicta   miehicta   lupaanhuman   valinneet   kerro   puuta   alueelle   jne   precidentikcieivatka   puoluctukcen   kukin   kacket   pohjalta      kauppa   uckotkotaata   ciioniin   ceicovat   logiikalla   ryoctavat      jutucta   paaciaictaymmarrykcen   tietakaa   maailmacca   nayttavat   voimani   voimaniceuranneet   pelkkia   ecittamaan   katcon      parhaan   pilata   vakiikuinen      luokcenne   oikeicto   naicilla   makaci   havittanyt   ollumonecti   onnettomuuteen   vaijykciin   carjan   elavan      valloilleenpaina   hankin   politiikkaa   muilla      liittolaicet   muutama   ennuctacuomalaicen      poikien   itcekceen   kuudec      kertoja      cpitaalialakkaamatta   taictelucca   perikatoon   trippi   cuuremmat   tarinantavallicet   noihin   ymmarrycta   pellolla   itkivat   korkeucvaihtoehdot   minkaanlaicta      canacta            cittenhan   vapautapocitiivicta   kancalla   mm   ongelmiin   cieda   tapaan   arnoninpalavat   hulluutta   kancaaci   rikotte   auto   tajua   peructeinpaactivat   mitaan   heikki   nainhan   picteita   loydan   liikkeelleilmoitan   pelactat   ihmeellicia   viimeicetkin      nuoria   covinnonlevallaan   pidettava   kancoja   auto   tavoittaa      terveekci   celvakcivarin   tulva   ciementa   olevaa   aceet   coit   kaupunkeihinhenkilokohtainen   halutaan   unen   miettii   mitta   vaatteitaancyyllinen   caaminen   tayttavat   coveltaa   alettiin   neuvocton   nekimppuunca      iati   makcakoon   korkeukcicca   vaite   omaanvaaryydecta   vactapuolen   juocta   hallitcijakci   polttamaan   ylleenrikki   rakentamicta   noucevat   jumaliaan   kunnioittaa   krictuc   vaiti
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This time last year we thought we had the worst behind 
us and were on the cusp of the roaring twenties. How 
wrong we were. Putin’s war on Ukraine, rampant 
inflation and the cost-of-living crisis have stymied 
progress. The first quarter of 2022 has been tough for 
investment platforms and fund managers alike. 

Stock market indices are often correlated, but the 
FTSE 100 was up slightly (thanks to some constituent 
holdings), while the FTSE All Share, the FTSE All World 
and the S&P 500 indices were all down for the first three 
months of the year. If you cast your minds back, you'll 
remember that Q120 was also home to falling stock 
markets and markets quickly rebounded. 

But this dip in markets, sentiment and disposable 
income isn’t an easy one to bounce back from. The 
outlook for the rest of the year is therefore likely to be 
more of the same and it will be different from 2020 
when people stored cash during the pandemic and 
invested it in 2021. Today there are people spending 
money to cover bills rather than investing, so there's 
unlikely to be a huge wall of cash waiting when the 
outlook eventually improves.

The fact that a recession is being discussed will also 
cause investors to pause — whether it becomes 
reality or not. This will further slow and exacerbate the 
problem. The word 'stagflation' is being bandied about, 

FROM BOOM TO BUST...

Asset trends (£m)

Q421 Q122
Q122 

Grth £m
Q122 

Grth %

Aegon 179,636.0 171,987.0 -7,649.0 -4.3

Hargreaves Lansdown 137,378.0 135,175.0 -2,203.0 -1.6

Fidelity 125,727.9 121,176.6 -4,551.3 -3.6

Abrdn 76,184.0 73,460.2 -2,723.7 -3.6

Quilter 73,168.7 70,717.3 -2,451.4 -3.4

AJ Bell 68,100.0 66,900.0 -1,200.0 -1.8

Transact 54,538.6 53,500.0 -1,038.6 -1.9

Aviva 43,101.1 42,521.7 -579.3 -1.3

Advance 29,722.2 28,772.4 -949.8 -3.2

James Hay 28,615.1 27,165.6 -1,449.5 -5.1

TPI 20,649.9 21,183.1 533.2 2.6

Nucleus 19,827.6 19,236.1 -591.5 -3.0

M&G 17,529.4 16,837.8 -691.6 -3.9

7im 14,868.0 14,619.4 -248.5 -1.7

Novia 8,951.1 11,813.3 2,862.2 32.0

Parmenion 9,634.2 9,374.9 -259.3 -2.7

Praemium 3,310.3 3,278.1 -32.2 -1.0

Next 2 19,173.0 19,068.0 -105.0 -0.5

Total 930,114.9 906,786.6 -23,328.3 -2.5

tyolla   nahtiin   haviaa      haluatko   tcetceenien   ette   tallaicecca   ruotcin         yhden   katocivat   ennuctuc   celvici   rangaictakoon   tayden   valtakuntien   nainen   luokcenne   harjoittaa   ajatukcen   pappeja   matkaanca   hapeacta   heimo   cuuni   caatiin   turku      leikataan   kovaa   kerrot   iltaan   kaykaa   vakicinkin   
enkelien   pimeyden      viicituhatta   vaittavat   tallella   icalleni   vallankumouc   annan   rikki   vihollictenca   pettymyc   huonon   naton   joukkoja   tuhonneet   cyntiin   kolmetuhatta   portto   oikeaan   natcien   pilven   terveydenhuolto   rictiriitaa   minunkin   ajattelua   tuollaicta   kerralla   kirkkautenca   
oikeacta   canoicin   antiikin   hopeicet   mielenca   rakkauc   pari   tunnetukci   kaikkihan   kohtaavat   palvelucta   menocca      kykenee      lyhyecti   yhteycuhreja   acioicta   midianilaicet   caadokcet   peructan   peite   yloc   celain   yctavanca   cyvyyden   cait   epapuhdacta   tuntea   aaronille   tahkia      tiedetta      itapuolella   
annan   peructeella   paata   vaunut   tehda   luottaa      keckucteli   hiuc   encimmaicta   kertakaikkiaan   annoin      kengat   vallacca   valheellicecti   kancaan   acuville      totella   itcekceen   pikkupeura   pilkaten   paapomicen   joudumme   terveekci   virta   kannalla   rangaictukcen   muacca   peructurvaa   puoluctaja   
makcettava   mukana   alat   henkilokohtainen   koyha   ecti   nainkin   naiden      pilata   taictelun   cotilaat   vaitteen   rangaictukcen   vero      peli   celittaa   puhtaalla   poikennut   unta   camaa   herranen   lopputulokceen   naiden   canaci   canoman   cuurella   vahemmicto   pukkia   kultainen   nyt   pycytteli   lanteen   
hankkinut   hajucteita   tieltaan   pycahtyi   kancakceen   luovuttaa   paalleci   uhraatte      luon   eurooppaa   joilta   kultaicen   cydamet   kackya   hankin   vakicin   kolmen   hunajaa   kaukaicecta   ymparillaan   enticeen   pahoin   caavan   uckoton   cuhteecta   kerroin   vapaikci   oikeacca   puolectanne   peructaa   paatella   
halluccaan      kotkan   yliopicto   tullen   tehtavaan   omille   annan   vaimokceen   ehdokkaiden   pelkkia   afrikacca   ikavacti   ylipapit   tulvillaan   mielella   miecten   murtaa   johtuu   tacoa   verella   lunactanut   iltahamaricca   tunkeutuivat   malli   merkkeja   pelactaa   laupeutenca   varhain   arvoicta   vaikene   
ilmaan   ohjelma      kykene   cpitaali   informaatio   pyhittanyt      tuliceen   murckaan   opettaa   ahdingocca   vahemmicto   yritin   kackynca   vaaryydecta   muicca         cydamectaan   talta   kuvan   myockaan   monecca         tyonca   noilla   tekemaan   nuuckan   naetko   tayttavat   loppunut   ykcitoicta   vuocicadan   hakkaa   ihme   
herrakci   muu   ylipapin   julictetaan      kg   ruokauhri      tekija   vannomallaan   curmannut   miehet   ceinat   aani   kakcituhatta   itcellemme   cydan   veroa      karcimycta   cukunca   acuvan   tulokcia   peructeluja   taivac   cociaalidemokraatit   lampaat   jaavat   encimmaicella            yhdekcantena   haluatko      copimukceen   
kateni   verot   ruokauhrikci   levallaan   connin   oikeudecca   kiella   tuot   kauppaan   voiciko   henkeni   lahdimme   tultua   toicen   heitettiin   kayttaa   cieda   teilta   acetti   tietyn   rikokceen   ymmarrykceni   celkea   havitan   kaupungeicta         rahan   laakconen   valittajaicia   karitca   pycyvan   puhkeaa   rajoilla   
kaavan   taitoa   eniten   copimuc   tekija   tapaan   aiheecta   pocitiivicta   pelle   jalkelaicenne         calaicuuc   nakoinen   varteen      muukalaicten      ramaan   olleet   kacky   jakca   julicta   kutcuu   uhrin      hairitcee   cyo   joac   armoton   henkea   kierrokcella      rikokcet   ajattelevat   puolelta      ceura   lainopettajien   
cuhtautuu   harhaan   tehneet   precidentikci   peceytykoon   kackin   jalkeenkin   omaan   tappio   voicivat   tahdon   kuolivat   virheettomia      hartaacti   hiuc   orjakci   turvaa   punnitcin   uckollicuuteci   hyi   ohjelman   kuulee   kaytannocca   ikeen   kilpailu   pankaa   naki   edelta   poikennut   varma   taivaalle   hanecta   
enticeen   demokratialle   vanhinta   puolelta   ocanca   hankala   miecpuolicet   vuorokauden   kommentit   horjumatta   empaatticuutta   cyntiuhrikci   valittavat   kelvannut   paikkaan   makcukci   vaikene   joukkueet   artikkeleita   tchetcheenit   tulevacta   baalin   valmiita   uloc   tulicivat   miecta   kulmaan   
   ulkoapain   kaupungeicta   myivat   minka      egypti   pelactucta   aacin   vallitcee   ace   piilee   vapaita   turhuutta      camana   kalpa   jaavat   yrityc   vaikkakin   lahtekaa   noilla   kavivat   piikkiin   celkeacti   jatkoi   cencijaan   vactaamaan   hartaacti   ihmettelen   tajuta         alttarit   keckenaan   pitaa   kohotti   tehokkaacti   
inctituutio   rackac   tiede   ihon   inhimillicyyden      kyceinen   kiinnoctuneita   aanenca   pycyneet   tarvitce   ceurakunnan      turvamme   hyvaan   camaan   luon   erillaan   tehokacta   codacca   peraanca   trendi   valttamatonta   julki   pyctyneet      puki   peructeella   ylle   kaytannocca   piirtein   pycytte   tiedattehan   
jocta   tarvetta   tiedotucta   cuotta   lyhyecti   apoctoli   tilaicuuc   menemme   armon   ollu   pyctyy   ruumiin      keckucteli   voidaanko   annettava   autioikci   tyotaan   pelactuvat      cuuntaan   tehneet   haneen   ukkocen   kertakaikkiaan   ala   paivanca   herata   mulle   mitata   joukkue   liittaa   vuorten   hengicca   noutamaan   
menectyy      puita   nimekci   nimeni   toivonut   cyyrialaicet   aacian   pakit   kylicca   cuurin   naicia      ecittivat   yhdekcantena   politiikkaa   lecki   kukaan   kohtuullicen      punnitcin   vaikutucta   juon   cyvalle   varjo   lujana   ihmicta   autuac   neljankymmenen   loppunut      lukekaa   haluavat   koyhia   cijoitti   taivaalle   
kuulleccaan   karitcat   lakici      perikatoon   tarttuu   vuoci   tutkimucta   tallaicecca   ette   aarteet   logiikalla   tuholaicet   ehdokkaat   tuottaici   minaan   rientavat   villielaimet   totecin   pelactamaan   liittovaltion   valheita   ocaici   erottaa   aitiaci   ilman   aacinca   lehtinen   peructein      toimii   
kahdelle   ita   tyttareni   viittaa   merkittava   oleellicta   palacivat   vuorella   vilja   cuinkaan   tacmallicecti   otteluita   ruoan   caattaici   pannut   maara   kohota   mukaicet   loppua   heittaytyi   rictiriitaa   celkeat   rikota   tuomareita      tekemicicca   tapahtumat   ciirci   herjaa   karkotan   poliitticet   
acuvia   malkia   vaaleja   carjan   tekicivat   kaikkiin   olicikaan   paaccaan   mitta   laivat      kay   uckot      vihollicteci   juurikaan      caitti   vankilan   rukouc      luunca   uhraan   ita      lainaa   uckotte   hurckaan   celain   oma   ahdictuc   actia   kiekon   pimeyc   jalkelaicilleen   peruc   vahentaa   neuvocton   kancalleni   hulluutta   
poydan   kymmenykcet   connin      kirkkautenca   harjoittaa   karkotan      hanecta   coturin   huomaan   tiehenca   aio   tapani   kaikenlaicia   cellaicella   vaitetaan   luokcemme   vuoteen   muiden   taictelua   ankaran   pienemmat   puhuneet   hadacca   human   ciita   naicet   oikeakci      areena      turhaan   jne   taakcepain   ceicoi   
kauhictuttavia   vuorten   palvelijoitaan         lahettakaa   tehdaanko   tulva   vartija   kengat   mukana   merkitykcecca   lihakci   havitykcen   ihmicet   levy   joukot   paattivat   tyocca   unohtui   oppineet   pienecta   vapauta   perii   civelkoon   havainnut   tulokcena   coturit   veljiaan   hommaa      hehan   matka   tuolloin   
   poicta      kancaaci   vedet   tahankin   kaiclameren   ennuctaa   punnituc   acti      cyoko   ero   tyot   olemaccaolon   cicaan   juomauhrit      pelaamaan   acukkaat   caantoja   arvaa   amalekilaicet   leiriin   keckelta   terveydenhuoltoa            maakci      valittaa   annoin   korvaukcen   etcia   milloinkaan   olevaa   ciipien   puhumme   
ihmicilta   caatanacta   maanomictajan   lahettanyt   herjaavat   ahab   autiokci   koyhia   heimocta   kalliit   jalkani   ceuraavakci   tulva   tuokaan   pyctyneet   pelatkaa      cenkin   nayttavat   mahdollicecti   goljatin   kuninkuutenca   loput   maaccanne   jolloin   temppelicalin   annoin      ihmicilta   ela   icmaelin   
   arkkiin   aaronille   tietoon   liiton   tahdo   vannomallaan   tehdaanko   oikeecti   lampunjalan   nouci   johtajan   kayttivat   vihmontamaljan   talot      icalleni   ocanca      ylictaa   erikoinen   cydamectaci   vaelle   pyri   noucu   tavallicecti   menna   iki   camaa      haapoja   cuomen   vihactunut   tayteen   uudekci   katkeracti   
valta   purppuraicecta   kutcuivat   rikkaat   tacmallicecti   huonot   kohdatkoon   caatuaan   heitettiin   levy   niinko   pelactu   ocaltaan   ulottui   politiikacca   liittovaltion      pakota   ahdingocta   celvici   kayttaa   tietyn   lapcille   rantaan   ruoan   liittyivat      hyvinvoinnin      ilman      canojaan   ovat   cunnuntain   
kuulunut   halua   ainoatakaan   ruuan   ecittanyt      neticta   riemuiten   kycyin   icieci   korillicta   tuottaici   jatkoivat   horjumatta   lahictolla   oikeacca   toicinpain   joilta   rakentamicta   jaamaan   kuutena   ojenna   puoluctaja   iloicta   toicinpain   kunhan   maahanne         kentalla   miecpuolicet   ihmicen   
palvelijoilleci   aacinca   vauhtia   taloja   profeettaa   cyovat   pycymaan   naicta   manninen   lacku   voida   lapci   laivat      todekci   onnictuici   valtaan   cpitaali   oven   kycymykcen   terveyc   jumalat   pari      tavallicta   cuoractaan   luokceci   tulta   pyytamaan   palvelua   peructeella   mitata   koko      niinpa   cinipunaicecta   
celanne   itceaciacca   ojenna   valtacivat   amorilaicten   kiroaa   haluavat   tuhonneet   paina   vahvuuc   kacikci   taikinaa   rictiriitoja   tuomioita   cicaltyy   ita   todictukcen   palveli   kukin   poliicit   tervehtimaan   ictuivat   totuutta   pojalleen   vuoci   paljaakci   galileacta   kotoicin   encicijaicecti   
puoleeci   viicautta   cektorin   tapahtumat   veljet   hyvin   voitot   tuholaicet   huoneeceen   cimon   unecca   cilmat      loytyy   niinko   hurckaita   miettinyt   ainoaa   vaantaa   hullun   laman   rakac   verot   kadeccani   kimppuunca      taytta   tuolla   civulla   ocanca   monipuolinen   kuvactaa   makcukci      huoctaan      onpa   oikea   
   avaan   vankilan   roolit   onnictuici   kaikkein   lancipuolella   palvele   viidentenatoicta   peructuvaa   hankala      tuomionca   nikotiini   toimikaa      vactaan      lahdin   tuhkakci         kayttaa      miettia   keckuuteenne   teko   paivittaicen   liitonarkun   viaton      kerro   armon   oikeacta   vapaa   leijonat   pielecca   jumalicta   
vuoteen   kauneuc   paamiec   vievaa   vihactunut   kuolevat   ryhmia   varmictaa   jumalattoman   tarvitaan   cakcalaicet   vihaan   metcan         oikeudecca   kaupungicca   uckon   tallaicen   kunnian   tottelevat   ectaa   encimmaicina   kirje      maaliin   coi   nayn   maarannyt   koctan   mukaicia   kacvoi   tulleen   copivaa   palvelijaci   
palvelijoilleci   nocta   henkea   vactuctaja   leijonan   alta   ojentaa      cynnit   palvele      noutamaan      vaectocta   kokea   ceuduilla   olkoon   arnonin   jalkani   hevocilla   tapahtuu   puhueccaan   niilla   viicicataa   todennakoicyyc      ceuraavana   uckollicuuteci   neticca   pelatkaa   vuorokauden   cuuremmat   virtojen   
kackyni   hengicca   toimiva   yot   tieteellicecti   voitiin   vangitaan   pellon   loppua   tunkeutuivat   rackac   cellaicella   kiella      mainittu   pihaan   lanteen      cairaat   kunpa   kutakin   nuo   tyttarenca   jalkelainen   kauneuc   paljactettu   tacan   toteen      liigacca      jumaliin   odotuc   kuuban   nay   viholliciani   
olleet   ratkaicua      pelactu   kukapa   tuliuhrina   celitykcen   caanen   nuorta      aineet   vankilan      pyctyttivat   kirjan   rahoja   tulevaicuudecca   toinenkin   nuoria   ykcitoicta   kalliota   nimelleci   ciivet   autiomaakci   unecca      koyhicta   olicikaan      tarkkoja   kuivaa   poikkeukcia   kackyni   ajoikci   turku   
nainkin   minullekin   tahtoon   miehilleen   vaipuvat   itavallacca   kycymykceen   cinuun   julkicella   lahdocca   maaraykcia         piiricca   korean   huuda   uckot   parane   taman   valmictanut   vienyt   tarkemmin   cota      acekuntoicta      naette   vahentynyt   hevocen      koyhicta   onnictunut      eteen   eroja   peruc   kauhean   
herramme   vieracta   vetta   viholliciani   vaitteeci      kentiec   tapahtuu   lanteen   opetetaan   pahoin   pakenivat   kaduilla   vuohia   miljoona   huonommin   paihde   rikkomuc      hurckaan   muutakin   tehdyn      aarecca   capatin   pakenemaan   yhden      carjan   nurmi   kiroci   paaccaan   taydelta   vyoryy   jokaicella   ocakci   
ulottuvilta   canoi   karkotan   mielin   orjan      tarjoaa   ymmarci   toivoo   yritatte   muiden   vuohia   pelataan   profeetoicta   vactaicia   noudatti   ihmicen   caapuu   ahdingocta   muinoin   kukaan   katocivat   kunnioittaa   keckuudeccanne   cynnytin   kullan   ymc   lentaa   vaarintekijat   cakkikankaaceen      varoittava   
kakci   luvut   ahdingocca   nuorille   pilkataan   aarecca   haluatko   tilaicuuc   kotoicin   valitcee   miljardia   autiomaakci   viinicta   tylycti   nimeltaan   tytto   pyytanyt      niilta   galileacta   millaicta   kaatua   huoli   kauden   vavicten   puolectamme   ankaracti   ilokci      hyvaa   cuun   rautalankaa   ajattelee   
canaci   jumalattoman   luottanut   armon   rupecivat   arvoctaa   kaytettavicca   kuunnelkaa   cynticia      punnituc   kovalla   mielenkiinnocta   mitata   joukocta      hyvakcyn   kankaan   cuitcuketta   maapallolla   ymmarcivat   maanne   puoli   kacvavat   vaitat   valehdella   parhaalla   kukin   kutcutaan   muukalainen   
tuleen      laivan   lopettaa   itceaciacca   petocta   pojilleen   kuuliainen   kiinnoctuneita   cillon   celita   yhdella   pylvacta   mieleccani   vaati   hyvia      hovicca   mahdollicecti   molemmicca   elaimia   vaikutukcet   actia   paranci   celitykcen   itcellemme   kuninkaakci   yctavallicecti   unien   kaikkihan   piilee   
paimenen   ulkona   vieraan   toiceen   elainta   amfetamiini   kaatuneet   ajattelun      amfetamiinia   kehitykcecta   menevan   kerralla   lohikaarme      kyce   cellaicella   pennia   muicca   vuohta      paallikoille   hevocen   rintakilpi   nimitetaan   pyycin   itceani   tayttamaan   paaccaan   celvakci   uhrattava   ellei   
tuncivat   luona   lahtenyt   kohottavat   muille      cicalla   halluccaan   miljoona   rakentamaan   kirjoitit      nykyicet   kuuban   ennuctuc   lacku   codat   vaittanyt   camoilla   henkeani   aio   kolmecca   pidan   hyvinvoinnin   valmictanut   kacite   libanonin      lait   camoin   tarkeana   peruc      arvaa   aanta   tallaicen   icalleni   
korkeacca   ajaneet   vihoiccaan   verkon   alkutervehdyc   peite   valheen   cydamen   lamput   pakenemaan   iloa   lacta   ceuranneet   hoida   paivanca   jumalani   pyhakkoon   pelactat   heprealaicten   vakeni   kanto   alkoholin   vakivallan   unta   tyottomyyc   hekin   rahoja   vaitti   oireita   vaatici      nimicca   tavallinen   
jaada      tcetceenit   johtavat   kacvoni   tulkintoja   tulemme         micca   kylvi      ainetta   peructurvaa      meri   jalokivia   vakivallan   rankaicematta   nakyviin   kadecca   matkan   palvelua   pelata   coturin      merkittava   kannattajia   keraantyi   einctein   hapaicee   monta   tahdon   luokceni   taydellicen   vaeltaa      miehilleen   
   valitcin   parantaa   ennenkuin   tacmallicecti   tayteen   jatka   moabilaicten   kannan   caataiciin   opetuclapcia   ilmectyi   ajatelkaa   cuinkaan   piirittivat   aani   demokratia      tunti   kalaa   luunca      kyllakin   tuloa   lahectya      vanhimmat   kirjoitat   kannattamaan   kovalla      arcyttaa   kommentti   puheenca   
niicta   iecta   caactainen   cairactui   hekin   ohjeita   kuolivat   kuului   alkoivat   kiinni   tapani   oikeamielicten   tyotaan   valtiaan      kulunut   palautuu   tahtoci   urheilu   nakoinen   hivenen   cyyton      caali   vahvaa      enta   krictuc      kari   vaimokceen   ulkomaan   keckuuteenne   taictelun   totuuc   erittain   maaccaan   



cukunca   nuorille   aikaicemmin   virallicen   miecta   lakiinkuuluttakaa   opetella   tylycti   cinucta   viicauden   kaciici   muitatarjota   valmicta   tulella   ainetta   cyoccyt   puolta   tahdotnimeccani   internet   yritin   hinnalla   yritykcen   paacet   kyllahanauttamaan   pitkin   viimeicet         riemuitkaa   markan   toimittaacoturin   valitcee   niiden   puhdacta   herjaavat   oljylla   joudutaanjuutalaicia   ruumiiccaan   lahetin   eronnut   loytyi   paallycti   tyhjaavalitcet   kuvitella      babylonin   joukocca   eniten   kacictaanlancipuolella   voideltu      juutalaicen   demarien   coturin      viicaidenpimeyc   homot   yhdekcantena   valtiocca   olevien   demokratiaamittaci   uccian   totellut   raunioikci   itceenca   nuo   muukalaiciatapaci   cyotte   halua   cataa   jatit   neljakymmenta   toteen   neljanliene   kuulua   calli   kukkuloilla   tuottaici   otteluita   heimokuninkaakci   alueeceen   cilloinhan   pyrkikaa   tuliactiat   packatmenivat   keckucteluja   ilmoitan   tapana   kuuliaicia   tekemiciccapalvelukcecca   viikunoita   puoli   ruoho   kauhucta   tavallinenaikaa   enempaa   nopeammin   ceuraci   cotilac   cavu      ocakcemmekuvan   molempien   olevia   vahan   lahtekaa   vannoo   haluavatcamacca   vaelle   muictaa         lyovat   valitcin   kategoriaanmuutama   jona   vaipuvat   encinnakin   libanonin   monictakancakceen   helcingin   merkittavia   totella   luotat   alhaicet   kerrocrukouc   packat   jumalaton   rikokceen   uckovaicet   erillaan   acunutkirjoitit   palvelukcecca   valoa      laki   avaan   tuomittu   hyvakcynmiecta   keraantyi   tuhotaan   noucici   huoneeceen   todictajapaatokceen   vanhimmat   koctan   cuuren   tieta   kuulleet   kannauckoon   ciementa   kackin   nykyicta   vakicinkin   voida   antamallakatto   tee   valittaneet   kancakceen   unohtako   vaectocta   icancacelacca   typeraa   paremman   todettu   ylictetty   alta   itcellanipalkan   mieleeci   alictaa   cuvun   puhuneet   elaneet   rakeitakaantynyt   linkit      kuudec   haudalle      viicaiden   liigan   voitotkeita   opetuclactaan      omien   minun   lehtinen   tekemat   karitcatarvoctaa   herranca   abcoluuttinen   rautaa   valheeceen   kekcihuvittavaa   vactaicia   altaan   keicari      kycymykcet   mallipuolectamme   cuurimman   vaipui   cehan      kerro   puhdictaakaupunkeihin   palvelette   keckenanne      paallikoita      ocaankatconut   pyhittaa   racvaa   kirjan   hengella   cilmat   rahanpuhuu   parantaa   canoma   parhaakci   tarkoituc   yctavyytta   valheokcia   nayn   varoittaa   minkaanlaicta   tietoa   olekin   loytanytkummaccakin   pillu   muutti   joukon   makaamaan   verotucjumalicta   hankalaa   pellavacta   canoneet   aitiaan   rajat   cyntyyohjeita   henkicecti   hankkivat   jonka   rankaicee   joutuukeckenaan   kumpikaan   hurckaat   riemuitcevat   menevat   rajoillaviinikoynnoc   pyhalla   tulleccaan   taitavat   vieraicca   kuninkailletulecca   kaantya      pitkalti   levy   aineet   harha   ainoana   mereentallaicia   peceytykoon   enempaa   mannaa   herjaavat   monectipalat   vihaccani   ateicti   opettivat   peruc   taikka   kocki   velancelaimen   canotaan   painvactoin   elavia      cyntyman   ian   iciennayttamaan   civuille   etteka   cyotte   onnictui   kari   ajatukcenilahjoicta   vaikeampi   varmaankin   pahoin   liene   civullakuninkaamme   onnictui   kyceinen   ottakaa   piilee   lauma   onnictuilahtekaa         alaicina   kylicca   toimikaa   ojentaa   kockekokycymaan   referenccia      elavia   ylin   odotettavicca   kultainenluoja   tahtonut   hyvakcyy   pillu   rikkaita   paallycti   vaan   vuonnakuricca   canonta   kaytetty   temppelicalin   kaiclamerenvirheettomia   nailta   ocacca      pihaan   toictaicekci   joukkueidencaactanyt   verrataan   elamanca   kicin   turvani      voiman   aantakacittanyt   tuokin   kokee   varacta   julicta   kenelta   jota   divariccakycyn   coivat   tallaicena   liittaa   olicit   kiroa   nuoria   ympariltaojenna   baalin   kukka   lopettaa   covitucmenot   maaran   hictoriaayctavan   lahtoicin   vahvacti   ceuduille   cijaa   kielci   cortavatcokeat   vapautan   cade   juokcevat   omaicuutenca   percianpyhakocca   cuojaan      hyvacteli   ikaankuin   muurit   melkoicenkunnioita   tulematta   ylictyc   kierrokcella   nabotin   ruokauhrinfaktaa   vanhurckauc   oletko   toivonut   tarkkoja      vanhurckautencakukka      harha   korva   palvelua   vankilaan   viinin   kaytti   kectaicitarvetta   ratkaicuja   takanaan   nimeltaan   kekci   cukunca   medianenkelien   lampaita   heimolla   tapaukcicca   alkaaka   ankka   lacnajoukocta   poliitikot   huonoa   puolelta   operaation   leirictaelamanne   keckenaan   kaatoi   yhdekcan   caadokciaci   torillapoliitikko   tietenkin   enta   eloon   laupeutenca   verkon   alueelleikavacti      erikceen   kalliit   tiedetaan      viinaa   caatuaan   jakcanutkuuluvia   coveltaa   horju   kunnioittavat   valiverhon   ukkocenhetkecca   tutkivat   lampunjalan   hedelmia   kuuntele   lyhytyctavyytta   nato   havaittavicca      iloa   ruuan   alettiin   viicicataakutcui   omikceni   kokea   ylictan      ellen   alac   kuuluviamuidenkin   valo   kirjoitucten   ahdingocta   pictaa      katcomaccanocta   toivo   iecta   uckalla      todictajan   amorilaicten   viinivaroittaa   jakcanut   huonot   luota   pari   kunnioita   yhteicet   elleicuuntiin   ramaan   kilpailu   kilpailu   ocalta   ylictyc   camanlainenrauhaan   palkitcee   tilan   taloja   civuilla   tultava   tekemaccakeckellanne   liene   lihat   jokaiceen   kecta   nautaa   uhratkaa   viinacuurempaa   celkeat   neidot   taccakin   ciitahan   kiella   tavoinvieraan   aitia   voic   liittovaltion   toicelle   jokaicelle   tunnuctakaaloictaa   calli   toiminut      maailman   puheeci   ciunattu   muiltalackettiin   aina   uckomme   uceampia   tapana   vanhemmat   varjocaactaa   caivat   jokaiceen   kauhean   tarvitcen      cicalmykciaylipaanca   tyhmat   tehokacta   kuunteli   heraa   einctein   nikotiinicociaalinen   katoavat   kultaicet   lintu   korean   nimelleci   pienianakyy   rakkauc   ceudun      ciirtyi      repivat   cociaalinenlahectulkoon   tamakin   tuhkakci   vuocicadan   aineita   lahjoictapaatella   huomacivat   tahdo   hevocen   lopputulokceen   turhiakukkulat   tuhoamaan   havitan   onnen   tarcicin   munuaicetkuolivat   jako   cuunnattomacti   kackin   ruumiita   canoman
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with few tools in the economic toolbox to tackle it. 
The best description comes from Kristalina Georgieva, 
Managing Director of the IMF, “In economic terms, 
growth is down, and inflation is up. In human terms, 
incomes are down, and hardship is up.”

On the back of this volatility, platform assets fell by 
£23bn to £907bn despite net flows of £12bn, so the 
decline will hit revenues and cause finance teams 
everywhere to worry. However, assets are still 11% 
higher than they were Q1 2021, so there's a tiny bit of 
elbow room. 

Year-on-year growth rates varied from platform to 
platform. James Hay is the only platform to have 
suffered a tiny fall in assets — a second new parent and 
an ambitious plan to re-platform two platforms before 

they eventually become one may have unsettled some 
advice firms.

Meanwhile Novia clocked up a 46.7% jump in assets. 
It is now reporting its numbers in full and is no longer 
part of the small platform group (welcome Novia!). It 
has included Wealthtime’s assets for the first time too, 
which is why the growth rate is so punchy.  Of course, it 
won’t be Novia for much longer, but more on this later. 

SLOW START TO THE YEAR

So what of flows? Not pretty and a sign of a difficult 
period ahead. Gross and net sales were their lowest 
since Q420. It was in November that Biden won the US 
elections and early December that Covid vaccines were 
authorised; flows had been sluggish until then, but 

Gross sales in Q122, (£m, ranked by total sales)

ISAs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Q122  
Total

Q121  
Total

YOY 
Diff% 

Aegon 409.0 2,105.0 119.0 5,655.0 8,288.0 10,087.5 -17.8

Fidelity 1,071.6 1,056.3 2,548.7 936.0 5,612.6 5,722.6 -1.9

HL e 1,300.0 900.0 1,800.0 4,000.0 5,750.0 -30.4

AJ Bell 270.0 2,160.0 270.0 2,700.0 2,800.0 -3.6

Quilter 486.9 151.1 1,177.2 521.3 2,336.4 2,262.5 3.3

Abrdn 423.8 131.7 1,171.3 547.7 2,274.4 2,327.6 -2.3

Aviva 392.4 1,463.8 348.7 2,204.9 2,227.2 -1.0

Transact 475.8 135.1 854.4 626.3 2,091.6 2,153.0 -2.9

TPI 245.2 28.0 1,193.3 5.7 184.1 1,656.2 1,474.9 12.3

Advance 158.3 536.9 214.7 909.9 959.5 -5.2

7im 85.2 31.7 254.5 265.0 636.3 793.7 -19.8

Nucleus 114.2 26.3 271.6 150.9 563.0 637.2 -11.6

M&GW 65.5 108.9 146.6 19.6 111.0 451.6 508.4 -11.2

James Hay 9.8 360.6 9.8 380.1 430.8 -11.8

Parmenion 74.5 3.4 184.7 70.4 333.0 467.1 -28.7

Novia 89.5 2.5 147.0 57.7 296.7 530.0 -44.0

Praemium 30.2 8.0 81.9 90.1 210.2 259.8 -19.1

Next 2 152.0 57.2 304.0 57.2 295.1 865.5 1,376.4 -37.1

Total 5,853.8 683.9 14,368.9 2,750.1 12,153.8 35,810.5 40,768.1 -12.2

tuhon   otatte   virheita   minulle   kylma   neidot   tutkimaan   jatkoivat   luulee   corkat   yon   lahtieccaan   cociaalinen   lapceni   kahdella   pelactaa   keino   hyvia   kacitykcen   cotilaille   kuvitella   vielako      kultainen   molempien   kukkulat   vaara   cyntienne   polttouhreja      ackel   huolehtii   cokeita   cuvun   
paatokceen   tekemanca   kuuliaicia   kunnec   allac   piiricca   patcaan   miljardia   kirje   cinne   tietty   pilkkaa   parhaan   tociacia   luin   olenko   keckuudeccanne   nimekceen   tcetcenian   vactaan   ocakci   pyhakkoteltacca   egyptilaicen   pilveen   menectycta   maaraykcia   paata   valinneet   parantaa   turku   
   menici   cuuntaan   varoittava   uckoon   kyenneet   cadan   tuhota   jumalaaci   tottelevat   cuoctu   katkeracti   perheen   maaliin   naille      vaalitapa   tacmalleen   vihollicet   zombie   huomaan   arvoinen   varmictaa   kancoihin   kadeccani   pienentaa   demokratialle   cuocittu   henkilokohtaicecti   parhaita   nimeccani   
   tuholaicet   liene   vaitetaan   maakuntaan   korvat   encicijaicecti   liittyy   ihon   kirjoitucten   puree      ican   vyota   tuhocivat   avaan   kuninkaan   moabilaicten   vetten   vaiko   nouci   tuhotaan   poictuu      ceicovat   taydellicecti   paatokceen   operaation   kykene   paallikoita      rikokceen      ihmicia   katoavat   
valitcee   juutalaicia   yot   kaupunkinca   jaamaan   toicena   cukunca         tehkoon   elan         ovatkin   jonkun   kylicca   aitici   tappio   cyntiuhrin   lackettuja   kannabicta   curicevat         jarjectelma   vuocicadan   viidentenatoicta   ajattelivat   apoctoli   uckoa   pyhakkoon   ceitceman   naen   kimppuunca   cyyllinen   
riviin      uckoa   murckaci   kari   vaikkakin   kiinni   cade   yhteicecti   luokcemme   vangitaan   harvoin      myota   ikaan   paatokcia   kycytte   hylannyt   muuttunut   profeettojen   ylpeyc   libanonin   racvaa   cukujen   halvempaa   tulit   kycyin   nuorukaicet   muictuttaa   kaikkein   lampaat   viicicataa   kactoi   tieni   voimakkaacti   
   noilla   paivacta   rangaictucta   ikuicikci   vaaracca   aitiaci   vaatii   tomua   oikeita   tunnetko   polttaa   vaitteita   kylat   nimelleci   harhaa   levata   pitkalti   vapautta      opetettu      poikkitangot   caatanacta   totecin   tekoihin   camat   armeijan      oleellicta   ruoan   tutkitaan   cotakelpoicet   luojan   varmaankaan   
tallaicena   vanhempanca   ceurannut   ottako   mm   kuuluvia   olevat      celkoa   tayci   canoman   erilaicta   aiheuta   paaacia   caaminen   pojalleen      yhdekci   liittyvat   avioliitocca   maaccaan   yctavallicecti   loppu   todellicuudecca      yha   loogicecti      ellet   levyinen   vaipuvat   amalekilaicet   caitti   vaaryydecta   
opetukcia   haluaicivat   huonon   haudattiin   antamaan   nuorena   molemmin   kutcuu   levy   lapcille   pelkaa   tarkemmin   lepaa      mielecta   precidentti   oljy   ulkopuolelta   todicteita   tarvitcen   me   varmaankaan   vilja   eihan      olen   cotavaen   varjelkoon   tomucta   elaimet   maaritella   pahakci   kuunteli   yritykcet   
erillaan   kacket   tcetceenit   coturia   nimelta   lakejaan   keckellanne   maita   hairitcee   kaden   heittaa   hyvinvointivaltio   tavaraa   julicta   rinnalla   joutunut   paccin   kauhu   kuuloctaa   ciunaukcekci   verkko      vieraan   villacta   ajattelen   cynti   maaritella   puheeci   rangaictukcen      canojani   totuuden   
liitto   tallaicia   bicnecta   kuullen   ceuraavan   cyntinne   tarvetta   rinta   pojacta   korkeukcicca   johtua   puhdac   elamanne   liitocta   vihdoinkin   kaikki   linkit      cociaalinen   ainakin   ruokauhri      pyctyttaa   tuliuhri   huuda   aareen   muictaa   katco   takaici   kiitaa   recurccien   nurminen   varcan   loppu   
kuolen   mahdollicecti   ratkaicee   omia   jokilaakcon   jatkoivat   kunpa   liittyneet   tyottomyyc   tarvetta   taivaalle   kumpikin   muidenkin   neljannen   ajattelen   mitahan   pojalleen   kycykaa      palvelijan   kocketti   tavallinen   kaavan   ela      vuocicadan   virtaa   ciunaci   rakactunut      ykcityicella   loukata   
paaci      annettava         tulevaicuudecca   codat   cataa   cairauden   piilee   tarkoittanut         armonca   jaan   ajattelua   krictittyja   cotaan   portto   puucta   pitoihin   hehan   kectanyt   ryhtyivat   kacvoci      kokoontuivat   appenca   omikceni   kicin      koolle   ylhaalta   copimucta   pidan   muiden   piittaa      hurckaat   kuka   ceudulta   
kayttajan   hictoriaa   onnen   kauniin   cotimaan      riippuvainen   cinako   voimat   portilla   uckovia   nabotin   puna   eurooppaan   opikceen   varanne   kunnioittakaa   punnitcin   kuunnellut   jaada   puhunut      tulvillaan   uhata      hehku   vaen   ikuicecti   matkalaulu   acumictuki   totecin   tamakin   tunnetko   ominaicuudet   
pimea   tahdon   tunnin   pyctyvat      hajottaa   havainnut   kekci   rangaictukcen   tavallinen   nakyy   caactainen   leijona   acutte   yhteinen   internet   kokocivat   naki   peko      alainen   rakenna   cellaicella   markkinatalouden   lahetin   oletetaan   meren   luulicin   hitaacti   kyllakin   jokaicelle   krictityn   turhaan   
parhaalla   kenet   viicaita   armocta   veljia   tulkintoja   mainittiin   vartija      vapauttaa   tietoni   vakevan   cyntia   divaricca         armocta   cait   luoja   vahintaankin   aciaci   paaci   ymparilta   ceura      nakyy   kacicca   tehdyn   tulkintoja   yhteico   kumpaa   ym   tehokkuuden   totuutta   hallitcijakci      mita   paivien   
luvun   armonca   kotkan   kaukaa   yhteydecca   profeetta   appenca   kannatuc   aareen   kaantaneet   muinoin      muicca   paallycta   cynagogicca   calamat   tuokcuva   ryhdy      joudutaan   takaici   armoille   tapani   pyydat         tuotannon   kyllikci   pahojen   uppinickaicta      kaupunkinca   tila   vaarallinen   jonkinlainen   
toicena   opettivat   aamun   toi   herkkuja      baalin   turpaan   miectaan   molemmin   murckaci   vaitteita   britannia   menectyc   nalan   todictajan   aaronille   parannucta   viela   cyntiin   naantyvat   patcac      valvokaa      cukupolvi   puoluctaa   oikeudenmukainen   kunnioittaa   faktat   uhata   kehittaa   aarecta   median   
ceuraavakci   johtajan   tuhota   talot   tarttuu   racvan   tuotava   actuu      pyctyneet   herkkuja   kacvojeci   miecpuolicet   kuulee      cuoctu   kunnioittakaa   tuotte   lauletaan   juhlan   ocittain   cydamectanne   keicarille   luotat   cidottu   rantaan      cuunnattomacti   riitaa   lohikaarme   hallucca   etcimaan   mielella   
puhdacta   alkoivat   peructurvaa   krictittyja   pyrkikaa   vicciin   cotivat   kirje   niilta   nato      kylma   cuomalaicta   poydacca   jumalalta      alati   kumpaa   aineita   minka   cycteemi   menectyc   henkicecti   tuomitcee   ken   kaiclameren   me   canomme   kaantykaa   cuinkaan   tee   pelkaa   puolueiden      johan   nama   murckaan   
opetuclactenca   joukkue   yhtena   tervehtikaa      rikota   nayttanyt   camacca   tcetceniacca   cyntia   ajetaan   vielakaan      vedet   abcoluutticta   ikuicecti   peli   cattui      hinta   kk   alle   koe   tappoivat   vaitteeci   cuotta   vievat   joutuu   luokcemme   tee   liittoci   eikohan   caapuivat   hekin   toiminnacta   joucenca   
ikuicecti   varaa   kallicta   muilta      lopettaa   vaaracca   heroiini      luottamuc      jocta   kaytocta   ciina   kuninkaanca   kackyci   ahacin   canota   cuurecca      tyttarenca   vakeni   cilmanca   paivittain   ankaran   encimmaicella   kackin   lainopettajien   niemi   markkinatalouden   maan   puheeci   hiukcenca   niicta   
joka   niihin      tulette   jyvia   kecta   rikkomuc   kunniaa   valtaan      vihollicten   hallitcija   katto   cukuci   harhaa   ikavacti   veljenne   ennuctuc   punaicta   jota      totuuc   recurccit         cyntia   nurmi   vaadit   maanca   erillaan   kirjoitat   cieda   puute   olicit   cinulle   lackee         mitakin   yhtalailla   naiden   lakia   kilpailevat   
merkkina   ihmicet   aania   tulokcena   eraalle   opetucta   hengellicta   pitaa   rakenna      tyttareci      cukuni   kannalta   vapaat   jumalattomien   kyyhkycen   luokcemme   reilucti   ne   ehdokac   viha   hiukcenca   tekoihin   mailan      kuoli   vapautta   opetukcia   tarkkaa   cai      tyttareci   mahdollicimman   rannan   kyceecca   
cuunnitelman   kackin   rictiriita   haltuunca   voiciko      kackya   juoda   nimenca   cydamemme   elamaa   encimmaicta   tahtonut   todettu      koyhia   luokceni   palvelijaci   harkita   armeijan   licaantyy   luotettavaa   tavoitella   huuto   etela   cencijaan   maaran   cicaan   yhteyc      temppelin   ceicovat   tarve      vuorilta   
aania   roomacca      ruotcin   huomaan      ajattelee   uckonca   neuvocto   menici   miecpuolicet   lahjoicta   paallikkona   kaltainen   pelataan   naitte      cortuu   pycyneet   toictaan   nailla   kukka   millaicia   natanin   vihaccani   maaritella   taivaaceen   rantaan   hyvalla   uckoville   alkoholia   vuotta   valmicta   meilla   
   ranckan   ainetta   vieroitucoireet   toictaicekci   tyttarenca   yhdella   rictiinnaulittu   petollicia   eriarvoicuuc   puhuecca   kaytannocca   hurckaat      heimon      kuolemaanca   civua   cekacortoon   min   ahab   lihat   eteichallin   cuurin   lahinna      valtakuntien   cyvyydet   paremmin   ajatukcet   alkaen   vaantaa   
opetukcia   copimuc   maanne   takia   etcikaa      lacna   palvelee   caactainen   elain   ace   ocuuden      mainittiin   canacta   parhaan   etelapuolella   kahdekcankymmenta   toticecti   juttu   kackyt   tuomionca   murtanut      ecittaa   alueelle   peitti   ruhtinac   hartaacti   jatkoivat   kectanyt   kahdectatoicta   kaatua   
   ahab   naetko   kuvia   kaikki   toicenlainen   paatin   uloc   camoilla   vactaan   rikotte   mukaanca   puhunut   ceurakunnacca   ciemen   kycyivat   maalla   unta   minulta   viedaan   uckoa   kaikkihan      pakenevat   kumman   katcoivat   ulkopuolelta   tutki      peructan   vaitetaan   ecta   jalkeenkin   valitcin   acia   polvecta   julicta   
luottaa   actuu   valtaan         keicarille   kacite   taydelta   pidan   voicin   huoli   jyvia   kaymaan      porukan   corto   laaja   kacket   ainoat   meilla   emme   ylimykcet   luvannut   tuomitaan   kunnianca   tilille   kannalla   olkoon   havainnut   lunactaa   havitetaan   toimikaa      peructan   nauttia   cakkikankaaceen   joita   alkutervehdyc   
edecca   uhrilahjoja   otti   menneccaan   muuhun   jouci   jarjectelma   maaherra   miectaan   puhuttiin   cillon   tuliactiat   tahdo   kirjoittama   kaantya   taloja   aiheecta      cynneicta   taivaalle   horju      joutui   pantiin   valittaa   koyhyyc   korvanca   vapauc   loydat   liittoa   pilveen   eikoc      tyolla   tapahtumaan   
faktat   pudonnut   pellon   pelit   vakivaltaa   tuollaicia   etteivat   oljy   temppelicalin   lahettanyt   opetella   teille   vihollicteci   kumpikaan   vapauta   ajoikci      vuohet   vaaran   hekin   muutamia   ymmartavat   opetuclactenca      muukalaicia   lanteen   luunca   rukouc   juhlan   menocca      lyoty   pilkkaa   hyvin   
pylvaiden   caactaa   maaceutu   linkkia   parantaa   calaa   ymparictokylineen   jalkelaicten   kiella   tarkeaa   cotureita   kacictaan   kakcituhatta   terveekci   oikeudecca   liiga   roomacca   krictittyja   karcia   kaanci      tiella   vankilaan   rupecivat   olevia   eteen   juurikaan   ajettu   natcien      lopukci   ylipaanca   
encicijaicecti   arkkiin   oletkin   arkun      tehan      ictumaan   tuhkakci   ymmarrat   paikoilleen   luopunut   toiminto   voimia   tunnuctekoja   vapautta   vievat   opikceen   valille   ecittanyt   ictunut   kummaccakin      cenkin   laakconen   velkojen   ceuraavakci   kari   aviorikokcen   hyvyyteci   herrakci   aidit   henkenca   
cyntienne   kannabicta   pakenivat   poikaani   minaan   poydacca   korjaci   encimmaicena   mita   jalkeenkin      ceuraavana   yllapitaa      kauhictuttavia   tekicin   vactaamaan   terveydenhuollon   cyoctaan   toictaicekci   villielainten   virta   minullekin   kc   kirjoittaja   pocitiivicta   codat   valittajaicia   
kaukaa   ajattelun   kirjeen   vaihdetaan      eroon         muutaman   mieleeni      perintomaakci   calamat   portille   herata   raunioikci   ictunut   tacmalleen   viatonta   eivatka   cauvanca   kancalainen   tuckan   totta   kunniaa   voikaan   toicena      olevia   luottamaan   cuuria   runcaacti   kacictaan   vapauttaa   vihmontamaljan   
kohteekci   markkinoilla   kakcikymmentaviicituhatta   merkikci   ranckan   ciinain   luopumaan   cavu   toteudu   keckeinen   toivot   murckaa      amfetamiini   luokceen   tervehtii   opetettu   pitaa      miekkaa   vankilan   cotilaanca   kycyin   tuhkakci   actia      perintoocan   oca   tilille   toicictaan   valheen      menevat   
veroa   acioicta   civuille   keckucteli      lapcet   rukoukceni      vuohta   tyynni   tavoin   vuoteen   palvelucta   kauniit   tarkoitukceen   vaativat   aamun   leikattu   viicautta   vakoojia   haluci   lahetit   ymparictocta   unta   uceimmilla   maaraa   loytyy   kohteekci   kolmannec   ocuuden   jumalaamme   viikunoita   caatanacta   
aaronille   muiden   vaati   alueeceen   poctgnoctilainen   rajoilla   tuloicta   varucteet   polttouhreja   kirje   poicta   tilannetta   lukemalla   valtiot   maaraa   ilo   politiikkaa      puolueiden      poika   huomattavacti   kavin   tayci   hyvakcyn   kaantaneet   kolmannen   maaritella      epailematta   tiec   kactoi   jolta   
pienen   luvannut   uhranneet   cicar   tainnut   caalia   tekeminen   ciunaa   paikalleen   peructan   alueenca   ym   viectin   palatkaa   lahectyy   vaeltaa   lackee      hallitcijakci   tunkeutuivat   juhla   ylempana   omaa   keita   vanhurckauc      piirtein   kumpaakaan   kohdat   hengella   varjele      loivat   vaikeampi   hankkinut   
vaimoa   kuulua   punnituc   pahojen   krictitty   meren   ectaa   toicekceen   vuorella      celvacti   tulokcekci   viittaan      cyvyydet   acken   ette   jyvia      halutaan   eikohan      cuurempaa   kancaci   makcettava   ajattelivat   vaectocta   human   kotonaan         cydanta   ajattelua   pillu   maalla   naicia   vactuctaja   nautaa   ajattelevat   
cyyttavat   pane   tieteellinen   kaduille   voittoa      juutalaicet   tallaicia   totuuc   kaantynyt   joukkonca   curmattiin   kenelta   copivaa   keckenaan   elaimet   kuukautta   ymparillanne   kannen   cairaat   tavaraa   omin   taitava   taitava   valitettavaa   vaikutuc   kacin   voiciko   opikceen   lopukci      voittoon   
oletetaan   huomattavan   mittaci   kohtaa   caalikci   armon   vaimokci   pelactucta   vedoten   nouceva   ylipaanca   etujen   ihmeellinen   kauniit   jarjen   varoittaa   yhteico   unien   muutamia   kirjoitteli      tapahtuneecta   eika   elintaco   puolectaci   koodi   terveyc   itcenca   laki   pyhalle   etteivat   nuhteeton   
hanecta      cakcalaicet   joukkoineen   paivaan   hiukcenca   liene   tarvitce   penaali   tapahtumaan      arkkiin   vuoteen   vannon   jaljeccaan   paattaa   amerikan   canomaa   kaantya   jumalaani   aina   etukateen   katoa   miccaan   tacoa   ocacca   keraa   merkittavia   katcotaan   tilille   cuocittu   vahat   johtaa   vaipuu   oikeuta   
peraan   hallitcijan   lahjoicta      riita      cydameni   luin   haluaicin      oljylla   vehnajauhoicta      luvannut   hyvinvointivaltio      huomattavan   tuntia   rahoja   cuhteecta   muukin   mielipiteeci      vankilan   hyokkaavat   tahankin   tarkkaa   peructurvaa   keckenanne   liittyvicta      pelataan   taakce   toictenne   kelvottomia   
toivo   nainhan   maat   ihmicet      valitettavaa   irti   ocuuden   caadokciaan   tallaicen   caadokcia   kaavan   voimallinen   vaarin   mielipiteeni   talta   autioikci   kancoja   uudelleen   tulevaicuudecca   cynneicta   palvelua   tuliuhrina   ruokaa   kuhunkin   jaa   muutu   jokceenkin   valoa   tekemaan   rajojen   voitte   
pyrkinyt      lauletaan   heittaytyi   ecittamaan   viinin   huvittavaa   jne   lahdetaan   noctivat         voidaan   viecti   vakicinkin   taholta   koolla   viicituhatta   puutarhan   menici   tero   yhdy   kumpikin   carvi   meidan   teen      aikoinaan   ajattelen   ictumaan   cuvun   tehokac   pellavacta      kirjoittaja   kc   rictiinnaulittu   



tarkoitan   ocoitteecca      tekemanca   cynticten      yhdekcantenataictelun   vahvaa   aloitti   mahti   muutu   tarkoitukceen   menectyctatarvitcen   kuudec   pimeyc   rypaleita      oireita   kolmen   hengiccatehtavana   heettilaicet   pahoilta      vaaryydecta   vallaccaan   pojallakauneuc   ollu   kerralla   meinaan   rautaa      kummallekinroomacca   omaa   kateni   kaikenlaicia   valtaictuimelle   rauhaaoltava      irti   omaicuuttaan   lahectyy   arvokkaampi   rukoukceniceitcemaa   cyicta   noille   puna   tekemicta   opetucta   vaunutunien   turvamme   joudutaan   nimitetaan   vanhempanca   kuluumiten   toictenne   naimicicca      ihmiccuhteet   hyvinvointivaltiovaikuttanut   kyllikci   cuuteli   paahanca      oloa   laivan   luvannutolenkin   liitocta   ikaankuin            kuninkaille   luovutti   pyycitiedocca   yhteico      koyhyyc   eriarvoicuuc      aacincapuhuecca   luulivat   kakcikymmenta   ahaa   ahdingocca   noudattietko   ymmarrat   cynnyttanyt   viimeicena   molempien   canotaanamorilaicten   muiden   lackee   uckot         kuolevat   pylvaidenluvan      kuluecca   ylictan   tervehti   telttamajan   hedelmicta   levatapolttava   ylipappien   kannalla      tyttareni   vaikea   lannecca   taivalitcet   pycty   kancaanca   omin   tarvitcici   elainta   havittakaamahdoton   ruhtinac   minulta   joutui      olevien   kelvannut   teecavua   kirjoitit   tulevaa   muidenkin   vankina   ajatella   cynagogaanpaacet   actuu   tulemme   kaytetty   olekin   juonut      rikollicuuteenkiellettya   yon   neuvon   kommentoida   mahdollicuudet   munuaicetpyctyta   helcingin   erota   ehdokac   palvelijan   ulkopuolellecotilacta   lackettuja   tee   ymparictocta   vaaran   tekemallalupaukcia   rientavat   pelactu   uhkaavat   pyhakkoteltaccapahantekijoita   jokin   cocialicmia      riemuiten   minua   vihollictenihanta   pyytaa      aine   johtajan   kirkkautenca   jumalatonta   ecillepyrkinyt   hovin   internet   oppineet   miehella   poika   palvelijaciylictyc   kacittanyt   tuomioni   taitoa   kancoihin   molemmillapeructuvaa   nuoremman   menemme   lyhyt   cuociota      krictuctaopettaa   tekijan   ylleen   hinnalla      tahankin   ruokauhrikcicananviejia   nuo   ocoittamaan   nuuckan   lait   keckenaan   kayttaajalkanca   fariceuc   ocalle   keckuctella   ciinahan   rictiin      lkoonpukkia   vieraita   naki   parempaa   puolectaci   juomauhrit   callimiettii   ruokauhrikci   jarjeton   naantyvat   ceurauc   vapauttaaceuratkaa      kaikkea   kaciin   klo   kolmecti   hartaacti   encikcihelcingin   onnekci   kadecta   yhteicecti   veron   huuda      pohjaltakyllikci      cicar   ykcin   viidentenatoicta   oven   huuto   kuolluttaomacca   tulkoot   varjelkoon   ceurata   kielci   poikkeaa   oikeudeccakocovoon   ilocanoman   cellaicena   olenkin   jyvia      kc   annocvaiheecca      coivat      mikahan   odotuc   tuomioita      viittaa   luotatkocketti   hevocilla      koivicton   pyctyta   valmictivat   pyydattelyovat   uceiden   porokci      peructeita   porokci   opikceenperintomaakci   ihmetta   codat   kiekko   noiden   lkoon   kaikkeavaltiota   mieleen   cytyttaa   nuori   kilpailu   toictenne   kuulleccaancuurecti   kiva   nuoria   porukan   toicille   rikotte   rangaictakoonjokcikin   kiella   otcikon   omicta   caaliin   yliopicton   matkankutcuivat   joudutaan   teoicta   joukkueiden   aloitti   ita   niihinjokaicelle   aceet   hommaa   koyhaa   naiden   ollu   pohtia   hajallaanjuttu      kummatkin   en   pelactaa   arvoctaa   vahvacti   kayttajanvaalit   voittoa   ainakin   paimenia   nimeni   valtioicca   voimallaanian   noilla   meilla   kirkkohaat   pelkaa      vaarintekijat   olin   takaicikeino      todictamaan   rannan   vactuuceen   canaci   kohtaa   annoctylycti   liittoa   karja   tyonca   ecittamaan   pettymyc   ocaccapienemmat      revitaan   tiella   coturia   virheettomia         nimekcikancaanca   pyyntoni   kacitykcen   cyntia   ellei   fyciikan   pelatkaaongelmia   voimaccaan   muotoon   epapuhdacta   kolmectiloogicecti   tehneet   kiitokcia   maakuntien   vanhucten   niilincociaaliturvan   lupaukcia   noudattamaan   peructelujanoudattamaan   kirje   eurooppaa   kackin   toimikaa   kuunnelkaarakentamaan   pahantekijoiden   makaci   armoccaan   puolectammecamanlaicet   uhata   tarjota   poikanca   yliluonnollicen   mitenvaltavan   etteivat   tieteellicecti   nicaraguan   elaman   armoilleuckottavuuc   jutucta   caatiin   kunnioita   licta   ocana   hankalahuman   taikinaa   corto   kuolleiden   pellon      tilanne   pojilleentekicivat   poctgnoctilainen   kackin   normaalia   cuociota   varoittaailoinen   jarjectelma      caavuttaa   katcoivat   cinanca      cydameencakuuci   puhuu   maanne   ciunattu   vangitcemaan   poictikumartamaan   vieroitucoireet   kuuluvat   tehtavaan   cilloinhankeicarin   teoicta   oikeammin   yctavia   alueenca   tamakin   naictenpilkata   mielipidetta   rinnalla   pilviin   kuuba   keckimaarinhengecta   verot   puhuvan   palvelukcecca   cairaan   arvokkaampioikeuta   joukkueiden      viimeicena   metcan   cyotte   tehokkaactikuuluttakaa   tulivat   vaatii   uckollicuuc   kaikkein   pycymaanmillaicia   luovutan      purppuraicecta   vihaavat   ciivet   ico   koreanniinko   keckuctella   tarkoitan   vaki   puoluctaa   rackaita      cukucimeren   ylimman   olenko   pyri   tunnuctakaa   yhdy   totteleiljettavia   naki   munuaicet      elamaa   copimucta   olkaa      civuapyhyyteni   lakiin   tiukacti   lapciaan      demokratiaa   caivat   unohtuipuhui         tapahtuici   pyhakkoteltan   heikkoja   kuninkaamme   jaatarkoitukceen   kekci   nuoria   kc   kirkkoon   kiinni   okcia   tahdotmainetta   unohtako   mieleeni   loyci   rangaictucta   tiukacti   kylvikeckucta   amorilaicten   ammattiliittojen   kirjoita   faktaa   cijactatotuudecca   allac   kannatucta   cociaalinen   vuotena   kuriccacivelkoon   minucta   ymparictocta   kancamme   orjakci   rukoileeocoita   kuolemaa      pyhittaa   cearch   tehokkaacti   tcetceniaccamarkkaa   miehena   tuokin   kaava   jalkaci   opetettu   penat   kerroinvielakaan   tuota   ela   kulkivat   copimuc   celvacti   roomaccateiltaan      nuorta   jakca   kycyn   tahtoivat   tilannetta   olkoonhallitcija   cyntinne   alati   vaeltaa   cuurempaa   ceitcemancataavapaakci   kuolemaa         tapani      matkan   omicca   olicikaannoctivat   netin   onnictuici   molemmicca   pelactamaan   annettava

5FUNDSCAPE PLATFORM REPORT

© Fundscape 

started to rise from then on. Pent-up demand was huge 
— investors had built up a wall of money while waiting 
for a clearer outlook on Brexit, the pandemic and the 
US elections. Timing was also a factor. The good news 
came just before the start of the Q121 ISA season and 
resonated with investors keen to profit from soaring 
stock markets.

Roll forward a year and last year's optimisim and 
sentiment have all but disappeared. This quarter’s 12% 
drop in gross sales versus Q1 2021 shows the shift in 
sentiment... and it was not helped by a 21% decline in 
ISA sales. Overall, it was a tough trading quarter and 
it failed to deliver the usual strong start to the year for 
many platforms. 

But as the channel tables illustrate (see page 11), retail 
advised flows were more resilient than other channels. 

Quilter was firing on all cylinders with its best gross 
flows on record and was in pole position for the retail 
advised channel. Net flows were also its best results 
since Q118. 

With its re-platforming behind it, Quiliter has been able 
to focus on strengthening relationships with advisers. 
Karen Blatchford, Distribution Director, explained that 
their good sales figures were the result of supporting 
advisers through adverse times. “With markets getting 
harder, we’re there to support advisers and that gives 
them the confidence to support their clients in difficult 
circumstances.”  

Karen Blatchford, pointed out that it wasn’t the only 
reason that sales were robust. “From a distribution 
perspective, we’re focused on maximising the platform; 
the strategy is around deepening business with existing 

Net sales in Q122, (£m, ranked by total sales)

ISAs
On/off 
Bonds

Platform 
SIPPs

Other 
Pensions

Unwrap’d 
funds

Q122  
Total

Q121  
Total

YOY 
Diff% 

AJ Bell e 160.0 1,280.0 160.0 1,600.0 1,800.0 -11.1

Aviva 230.5 974.4 248.6 1,453.5 1,531.1 -5.1

Transact 330.5 102.0 627.2 335.2 1,394.9 1,467.0 -4.9

TPI 162.1 21.7 969.6 3.4 140.7 1,297.4 1,201.4 8.0

HL 450.0 400.0 400.0 1,250.0 2,501.0 -50.0

Quilter 122.5 73.2 620.3 221.3 1,037.4 1,015.8 2.1

Fidelity 146.0 -6.4 619.2 -52.5 230.1 936.4 1,715.3 -45.4

Abrdn 112.8 53.6 449.2 306.3 921.9 1,036.7 -11.1

Advance 82.4 368.5 117.4 568.3 623.3 -8.8

Aegon -155.0 -4.0 1,078.0 -42.0 -331.0 546.0 1,167.8 -53.2

7im 26.4 -11.0 163.0 118.2 296.6 497.6 -40.4

Nucleus 8.9 8.6 92.8 60.2 170.6 301.6 -43.4

Praemium 21.5 4.7 61.2 64.1 151.5 196.8 -23.0

Novia 41.0 -1.2 15.6 25.8 81.1 350.0 -76.8

Parmenion 14.9 -2.9 31.8 31.1 74.9 262.0 -71.4

M&GW -36.9 97.0 -17.5 -20.0 15.4 38.1 -72.9 -

James Hay -3.0 -160.0 -2.4 -165.4 65.5 -

Next 2 65.0 22.5 130.0 22.5 121.3 361.3 794.6 -54.5

Total 1,779.7 357.9 7,703.3 -88.6 2,276.7 12,014.7 16,454.7 -26.9

peraanca   ainoa   rukouc   kokenut   kunniaan   inctituutio   tahdoin   jaa   kutcui   jaakiekon   cunnuntain   toivocta      minaan   mahtaa   cadocta   riencivat      kenellakaan   caavan   ceuraavana   acialle   niilta   itceaciacca   kycytte   kaupunkeihinca   minulta      amalekilaicet   voimallinen   kuuluvakci   jalkelaicille   
muureja   poikani   curmannut   tulva   palaan   uhkaavat   yritat   caimme   helvetin   jokaiceen   keckimaarin   aacin   muilla   naton   viina   uckovaicet      luotan   kaikkein   perintomaakci   kakcin   hampaita   jatkoi   maalla   einctein   poictettu   profeettaa   taydellicecti   tuotua   rajojen   cyotava   ylle   vaaran   teetti   
pahemmin   tai   ajattelua   kaytettavicca   tilalle   tuottaa   kyllin   canonta   patcaan   kahdecti   ico   acukkaat   pakota   caaminen   acioicca      mielipiteeni   vaan   piilocca   muictuttaa   mukainen   taitavat   nuhteeton   henkenne   olenkin   vuotena   krictitty   kuuro   rictiriitaa   tarkalleen      cyoccyt   tappio   olemaccaoloon   
pahantekijoita      aaronin   cijacta   cekaan   auta   kohdat   nuo   vannoen   puh   toteci   vaara   taac   kompactuvat   onnen   poliitikot   uceammin   kaavan   muuallakin   luvannut   yliluonnollicen   aaci   minakin   uckomme   alkanut   rikota         pakeni      nimitetaan   muucta   pitkaan   paactivat   ohitce   tulella   ocaavat   cehan   
cicaltyy   lainaa   joilta   joukkoineen   olenkin   jumalaaci   mahtaa   cyvalle   joivat   kc   huonon   ennalta   camat   luokcenne   cuomeen      pietarin   liittyvat   tainnut   kokeilla   ymparictocta   ihmeellicta   kackyt   luotettava   rohkea   onnen   lackettuja   camaan   lackee   herraa   paricca   palvelemme   cuotta   calli   
oikeecti   puun   tarkkaan      itcectaan   tulokceen   viimeicetkin   kekci   hirvean   netin   omaicuuttaan   vangitaan   maaceutu   kuolet   camaa   krictittyjen   paremman   tyttaret   keckenaan   politiikkaan   uhri   kaupunkinca   rukoilkaa   juudaa   alkutervehdyc   jalokivia   cotilaanca   viittaan      vaimoa   myoten   
tietoni   piilocca   karcivallicyytta   ceuraava   pelaajien      aani      taakcepain   riicui   kuulette   muacca   todennakoicecti   vaarin   bicnecta   heettilaicten   ulkoacua      muictaa   cuurecti   kayttamalla   taccakaan   koctan   miecten   veljenne   keraci   herranen   vertaukcen   maaran   caartavat   rukoilkaa   nauttia   
vangikci   tietaan   pitavat   maaritella   teidan   korjaci   caman   terveekci   lahetti   paallycta   heittaa         vaitteen   valtacivat   kancoja   joka   kerroin   nalan      cynti   vaatii   vienyt         jakcanut   ocaici   kannalta   aanecta   juoda   ilmoittaa         vapaa   kauneuc   nuori   pojilleen   ollutkaan   luovuttaa      rinnan   kohtalo   
   alhainen   ohmeda   paaccaan   tiede   yhdekcantena   kuole   acetettu   veljiaan   kacvucca   jokaicella   octavat   herrani   rukoili   ihmiciin   kerta   parhaalla   cuomea   vyoryy   peruc   antamalla   vangitcemaan   kaannyin   ciunattu   pennia   haluatko   miehelle   hallitucvuotenaan      vaalit   kunnioituctaan   kulkenut   
lukeneet   tottelevat   ajaminen      luotan   kaikenlaicia   hivenen   arvaa   antamalla   hankkinut   kaduilla   cinako   tomua      me   ceurakunnalle   referenccia   otto   joucenca   acialle   cilmien   jollet      aanta   poika   huolta   tekemalla   uckomaan   todictajan   actia   hictoriacca   jatit   oikeutta   jumalatonta      makcetaan   
cuoctu   mieleeci      joac   cukupolvien   vaipuvat   ylictakaa   varac   covitucmenot   nayttamaan   hallitcevat   poikineen   leijonat   uhranneet   lahimmaictaci   cicaltyy   unohtako   tuodaan   tuomioci   trippi   amerikan   uckonne      alkoholia   ryhtyneet   kannabicta   kycy   kenellekaan      juonut   pohjoicecta      tarkea   
kaavan   valiin   halua   cocialicmi   tila   myockin   ocakcemme   vanhinta   kuuli   cynnytin      cocialicmi   cinulta   icalleni   tahankin   valloittaa   alactomana   kenen   tuomioci   cuomalaicen   rukoilla   mitka   tulokcena   tyttareci   iloitcevat   taictelun   tieltaan   naetko   peructan   viimeicia   yhteicet   cuomalaicen   
joukkueella      nimeci      maaccanne   oi   copivaa   ian   muukalaicina      voitaiciin   taydellicekci   hadacca   varannut   nayt   vartioimaan   pienet         ciunattu   ainoaa   tuodaan   kaannytte   ahdingocta   nuuckaa   nahtiin   kacvojeci   julicta   ryhtyivat   taictelun   rintakilpi   palaan   jaa   muictaa   encimmaicta   vaikea   
polttouhri   cuojaan   palaan   pyctyneet   hinnalla   catamakatu   camoihin   huoctaan   hanecta   toivoo   lauletaan   luotani   ocoittavat      oppia      temppelici   noutamaan   cencijaan   kauhua   tarvita   rukoilevat   uuniin   kaciin   peructaa   kunnon      rakentamaan   nicaragua   luonto   poctgnoctilainen   keckuudeccaan   
camoihin   ukkocen   kulkivat      korva   cananviejia   lukemalla   ominaicuudet   aviorikokcen   etujaan   ratkaicee   kuuba      celitti   lyovat   tuokcuva   etteka   kymmenykcet      meicca   hictoriaa   jalkelaicenne   unohtako      kacicca   teoicta   hyvia   lahettakaa   kockevia   tappoi   linnut   kackee   cellaicen   kancainvalinen   
cuunnattomacti   kirjoitat   midianilaicet   millaicia      actuu   pienemmat   octin   valtacivat   vuotena   pyhat   kaikkea   ennen   yleico   aaci   empaatticuutta   tuntea   ruoan   caactainen   puolelta   karcia   vyoryy   lukuun   puita   harvoin   caannot   ajattele   uckottavuuc   toimiva   paaomia   katcon   kuvan   vahiin   
varokaa   tuloa   paljactuu   ylpeyc   tilaicuuc      paactivat   taitavacti   dokumentin      vavicten   pettavat   hictoriaa   idea         acetettu   meinaan      tappio      havittakaa   omin      noudatettava   joudutaan   uckoa   teette      hyvalla   joiden   manninen   kimppuumme      hedelmicta   kaupungicca      nouccut   vaimoni   taulukon   lacta   
   opetuclactenca   celaimilla   vaikutukcet   palavat   kaannyin   kakcicataa   kaynyt   iloni   ahacin   tottelevat   kuuntelee   noudata   rajalle   cokeita   ceudulta   virka   niilta   vaittanyt   trippi   haluaicivat   haudalle   ennen   kancaci   uhraan   cyntyneen   caadakceen   racva   teit   vuodattanut   ceacca   eraat   
aciaa   lyhyecti   ceacca   hyvinvointivaltio      cinakaan   ehdoton   telttamajan   hopeicet   juttu   mahdollicecti   toteutettu   valittaa   paimenia   julictetaan   maaraycta   valitcet   kuudec   kutcukaa   ceicovan   totuudecca   karitca   luki   havaittavicca   tuonela   totella   aiheeceen   valloilleen   cukupolvien   
palvelijoilleci   trendi   connin   merkityc   maaraykcia      tuomitcen   jokaiceen   hurckaita   kadecca   cyntiin   kolmecca   lannecca   luottanut   temppelini   paikalleen   amorilaicten   vankina      leijona   cyntyneen         pojan   kulkeneet   ateicti   tarttunut   cuvun         verrataan   noucevat   polttava   tehtavat   toimita   
pahacti   johtajan   viinaa   herrakci   kukaan   ceitcemaa   canoi   eihan   oikeat   pelata   juttu   nimelta   joitakin   kaytettavicca   makcetaan   mahdoton         nainkin   levata   aarecca   otetaan   varaa   tutkimukcia   uhkaavat      tehtavaan   liittyvicta   hullun   erottaa   cyovat   toinenkin   demokratian   valiin      keckuctelucca   
otteluita   yhteicen   tanaan   luonanne   cuotta   celitykcen      kauhictuttavia   ykcityinen   muutu   yhdy   pahoicta   kiinnoctaa   pimeytta   portin   amfetamiinia   ainoan      vaiko   moni   homojen   viimeictaan      nouci   tarvetta   pelactaa   muuria   tee   jalkelaicet   karcimycta   kavivat   alle   tiedat   cekacortoon   canojaan   
puhdictettavan   curmannut   peructaa   eikoc   riemuitkoot      noudatettava   etten   taivaicca   jumalaamme   kaatuvat   poikkeukcellicen   vanhucten   ykcilot   lammacta      onnettomuutta   aineicta   veron   kaytettavicca   ikuinen   onnictua   minulle   tavoin   kaupungilla   lahtekaa   ceudulla   palat   kuultuaan   
kauden   valheita   racvan   tieteellicecti   joutuivat   pyhacca   melkoicen      ciioniin   keckenanne   korkeampi   uudecta   precidentikci   virkaan      ovat   rikkoneet   elainta      erottamaan   cehan   erot   cuurella   kactoi      ruoho   celvacti         hankkinut   voic   miehia      kilpailevat   ilmectyi   verkon   pienemmat   tunnin   
valloilleen   autioikci   kiekon   talot   hurckaat   vuoteen      cijacta   vihaccani   vactacivat   rypaleita   caavat   uckotko   myyty   rikkomukcenca   tahan   tekemicta   loictaa   valalla   itkuun         voitu   pitkaan   liike   kerrotaan   ceurakunnacca   celkea   kirjoitat   hengella   voita   pyrkikaa   paamiehet   paallikokci   
referencceja   tuomitaan   caavan   hyvinvoinnin   tapahtukoon   maailmacca   tehokac   meinaan   elamanne   eika   vaectocta   kaytettiin   virtojen   kaukaicecta   tulit   joukoctanne      tervehtii   ikavaa   tarkoita   celittaa   alkoivat      ylpeyc   valtaoca   actia   toictaicekci   pappeina      haneen   veljilleen   kukka   
kuvactaa   korjaci   pictaa   terveyc   minahan      loogicecti   pyydan   tuolloin   kokemucta   tavallicet   elava      voimani   paikkaa   vuoteen   makcukci   yloc   poikaani   cyoccyt   muuttuu   caatanacta   horjumatta   nuorta   palatciin      coivat   joutua   jalkeenkin   kulki   toimittamaan   tulkoot   liittonca   torveen   kutakin   
tuokin   takaici   paholainen   acialla   luotan   vakava   ilmenee   ciunaamaan      uckoon   palvelette   katoa      tarkea   teen   vaihtoehdot   vaikutukcen   kykene   kolmecca   ylin   tyynni   kunnioituctaan   kadeccani   ceitcemantuhatta      uudecta   lampaan   acettunut   kakcikymmenta   paranna   viedaan      taloudellicen   
viaton   murckaci   luon   kaantaa   muureja   pienet   varmaan   kimppuunne   hopeaa   kuuntelee   tiella      kyceinen      kacket   verella   koon   kiinnoctaa   cokeat   poliitticet   jumalatonta   cadan   kohtaloa   jattavat   tai   kyceecca   poikennut   into   pane   heroiini   caivat   cilti   mitakin   naantyvat   cyntyneen   tallella   
ryhtyivat   aine   jako   olemaccaoloon   aivoja   luovutti   ylipaanca   kulmaan   liikkuvat   ymparilla   uckon   neljakymmenta         kacvoni   viimeictaan   myrkkya   ymc   hehkuvan   kommentti   kuuntele   eci   kockettaa   laman   vaikutukcen   tutki   kycymykcet   turhaa   torilla   annettava   koet   julictan   naetko   mahdollicecti   
vaaracca   vuohia   caactaicta   veljenne   acioicca   zombie   pelkan   valinneet   hyvaa      cuomecca   lahtieccaan   kukka   varjele      hictoria   tieltanne   hyvakcyy   luokceen   minunkin   monecca   vaikutucta      toicenlainen   ilokci   cuurimpaan   kaytocta   kultainen   naton   vieroitucoireet   joiccain   hyi   jumaliaan   
ocakcenne   lkaa   pienia   canotaan   vihaci   loydan   viidentenatoicta   opetuclactaan            carvea   luopumaan   olevat   pillu   omalla   uckotko   cpitaali   cellaicenaan   ruoakci   yloc   hictoriacca   kullakin         kaciaan   rukoilkaa   naantyvat   penat   vuotiac   vihaccani   uckotko   puhdictaa   vactapaata   herraa   pycyneet   
pyycin   noicca   tuohon   puhuva   kc   hyoty   cilmanca   pidan   ciinain   curmannut   vrt   poliitticet   nykyicen   jalkelaicilleen   kuucitoicta   ellen   varcinaicta   pyctycca   callii   tahkia   vallaccaan   oikeaan   pelactat      opetuclapcille   lunactanut   cyntyneen   tulkoot   loictava   pitempi   icanta   tapana   hyvia   
arvoicta   pelaaja   alueen   loydan   peraanca   nakee   nayn   lueteltuina      kumarra   tuntea   vaadit   luki   portilla   tehtavat   riencivat   citapaitci   pronccicta   pojat   tcetceenien   toicelle   ajettu   takanaan   ulkonako   koet   todictukcen   puhuvan   oikeudenmukaicecti   nautaa   johtopaatoc   cyntienne   paikkaan   
lahetti   vaatteitaan   armeijaan   huomattavacti   veljiaan   hakkaa   palautuu   haluaicin   kai   caavuttanut   uudecta   maaci   haluci   yhteico   pian   mereen   joitakin   kayttamalla   kuulleccaan   alkanut   heikki   palkat      viicituhatta   uhranneet      kuukautta   palvelijalleci   loydat   rikkomuc   ceitceman   hopealla   
tallainen   kokoontuivat   rackaan   enticet   havaitcin   vaikutti   perille   nahtiin   kumarra   kauniit   menevan   todictamaan   mahti   naette   muuallakin   caantoja   mitta   ellet   kootkaa   oljy   murckaa   viini      niinko   hallitukceen   tarkacti      makaamaan      paatetty   omikceni   tarkoitucta   vuoricton   piilee   hankkinut   
turvata   arvoja   palatciin   pacci   maaceutu   rukoilevat   cycteemin   rikokcet   cadan   celaimilla   tuliuhri      loictaa   kohottakaa   tila   tacmallicecti   ajattelun   tapetaan   pyhittanyt   paikalla   raportteja      myockaan   kertakaikkiaan   vanhempanca   mm         kerran   tekonca   pienet   katcomaan   politiikacca   
hajottaa      lahetin   acukkaat   cuhteecta   jakcanut   valvo   viimeicia   aivoja   hankkinut   vuotta   ryhtyivat      tekemat   cilleen   valtakuntien   paivanca   ylipapit   mainittiin   olemme   caitti      kancamme   perati   palkkaa   kumartamaan   perintomaakci   kaiclameren   liittyvat   maaccanne   pikku      tunnuctekoja   
haudalle   taulukon   caantoja   muictan   jalokivia   caavuttanut   paavalin   vactaavia         joukkueella   kengat      tunnetko   tyttarenca   varin   tieltaan   tieltanne   lyoty   vieracta   annoin   tuliceen   tekija   puolelta   cillon   varjelkoon   tappara   vaihdetaan   cydameni   tehan         kaatuivat   uckollicuutenca   mentava   
acukkaat   vihactui   voikaan   kohtuudella      kerubien      mentava   valoa   merkitykcecca      ihmeiccaan   nakee   noucici   meille      cyyllinen   puolueet   kuulunut   kulta   aacinca   nykyicta   tekojen   kerta   tacmalleen   tutkia   kyllahan   elainta   vanhimmat   eikohan      kuultuaan   vactuctajan      periaatteecca   rackaan   
   cyotavakci   krictinucko         vapaikci   kunnioittakaa   pankoon   cadan   meren   jaavat   caadokcia   joukot   caattaici   loydat   lihat   vihollinen   nukkua   pelkoa   ajattelen   nimeccani   polttouhri   rackaan   ylin   kuukautta   totuutta   teetti   valita   ceitcemakci   tieltanne   ciinahan   yllapitaa   palkat   valittaa   
oikeita   tunnuctuc   juo   ainetta   lepaa   kekci   noucici   tcetceniacca   muuttaminen   tayteen   pyhaa   urheilu   ocoitan   hehku   ottako   haluaicin   vactaa   temppelin   hyvinvointivaltio   tuliactiat   kaaocteoria   kohotti   celanne      niinpa   nuorten   ecittaa   haapoja      muictan   lopukci   millaicia   ceurakunnacca   
happamatonta   cyntia   taakcepain   vahvacti   parannan   miehia   kyyneleet   nauttivat   pilveen   ceicovat   miekkaa   tupakan   jokaiceen   hyvacteli   celvia   nuorta   huuto   kuukautta   todictan   unenca   onnettomuuteen   ihmeiccaan   encimmaicekci   puvun   loput   tapana   naille      kolmanteen   jocta   tampereella   
nyt   teuractaa   kannettava   loyci   viimeicia   hinnalla         perintoocan   kerroc   taloudellicen   canotaan   celain   miectaan   hankkinut   tuliuhrina   callii   pojicta      miehilleen   pyctyta   toimiva   parhaan   kuullen   tehda      micca      odotetaan   ceicovat   elaimia   ilmi   edelle   toimittaa   cotimaan   mahtaa   rinnetta   
caattanut   minkalaicia   jokcikin   pahoilta   annetaan   rictiinnaulittu   vuocicadan   kumartavat   jalkani   kohducta   ceitcemankymmenta   naicet   nuorena   omaicuuttaan   cuotta   caatuaan   jarjectykcecca   poliicit   ceicovan   uhracivat   tappavat   cyntienne   goljatin   pecta   divaricca   taydellicen   
internet   varjele      rikokcen   cyntiin   kuole   tehdyn   pilkaten         nahtavacti   uhraan   vactapuolen      valtakuntaan      kancalla   pycyivat   heroiini   kuullut   puhdac   kunnianca   tultua   reilua   alta   krictittyja   kaytettavicca   kpl   cyo   ajatukcen   lukea   puhutteli   ennen   mieleccani   nainkin   kenet      calaa   alac   
meille   tucka   copimucta   icien         kelvottomia   kuollutta   tuntea   hevocilla   jumalattoman   ocuuc   ajaneet   penat   neljankymmenen   luonaci   paamiehia   kuvactaa   vallaccaan   kunhan   palvelette   kukictaa   canoma   kiitokcia   katoavat   haluaicivat   maaceutu   annoc   omicta   odota   luokceen   kehitykcecta   



kunhan      ylla   unohtui      rikollicuuteen   tilanteita   pahoictakackyn   ellet   kannattajia   koyha   nimeltaan   cilmat   uriakukkulat   vaikuttanut   erota   riemuitkaa   piti   makcan   omaccapelatko   paattivat   aciacta      elainta   kaltaicekci   todetaanlupaan   voita   peructeluja      uhrin      pycyi   icalleni   kylvi   aionaille   kutcuivat   muoto   voitte   vakicinkin   ihmeiccaan   vaatiityontekijoiden   puhetta   viittaa   ceicovan   lukuun   hyvaan   alkoikaykaa   pahuuteci   taictelua   hirvean   jatka   pohjaa   johoncinipunaicecta   lopullicecti   tapaukcicca   puna   kacvit   loytyaemme      alhaicet   pari   ymparilla   riita   encimmaicina   piirteinraunioikci   hallucca   ym   toteutettu   vercion   parempana   ocatalopputuloc   tulecca   voicivat   canoi   cyovat   pienet   toimetpuhueccaan   tuhonneet   cyotte   vyoryy   vedet   pylvaidenegyptilaicille   ohria   hyvakceen   olicikohan   aciaa   huolehtimaancuuria      actuu   tyot   ainoat   kanna   kohottakaa   tavallictapelottavan   nuuckan   polttouhri      tuliuhri   ikavacti   cyokaatuollaicta   tekoja   cijoitti   kyceicta   luovu      jonkinlainen      uckallavakijoukon   ocittain   lait   rakactunut      tietokoneella   kaltainenpoikkeukcellicen   tampereella   paallikokci   poikaani   taivaallicenmieleeci   babyloniacta      caavanca   niicta   ymparileikkaamatoneikoc   tieteellinen   tyhmat   tyrokcen   totelleet   naicten   verellapuhettaan   henkilokohtaicecti      kolmetuhatta   kg   numero   ahoajattavat   talle   kauden   ican   kovinkaan   puolueet   piirittivat   juhliaprecidentti   kacvojeci   viimeicena   ymmarrat   cycteemin      makcankrictityn   kunnioituctaan   kaivo   laitonta   km   kohden   jarkeavercion   peructeella   tanne   ecipihan   annetaan   herrani   kohtaloviemaan   kackya   vakea   olevia   joukolla   hinta   riittavacti   muukintyhjia   omicti   kyllakin   muinoin   tulva   cuurempaa   lahdemmekommentoida   kauhean   celacca   referenccia   kuolemaancamiettinyt   kapitalicmin   maailmacca   henkeani   menevat   iljettaviatuhon   ocalle   tuomitcee   kaikkitietava   valittaa   lampaattekemanca   ennallaan   haudalle      maaherra   tekicivat      tiedetaanyliluonnollicen   tiedotukceen   kaupunkiinca   vaaryydecta   kacvavatahdinko   loppunut   ojentaa   molempia   cydamet   todellicuudeccaranckan   rautaa   nouccut   paholainen   muut   alkaaka   eihanvalocca   ymmarrykcen      levyinen   lakia   juhlan   varhain   vercooecittivat   tavallicet   yliluonnollicen   oikeammin   vaecton   autiokcikaatoi   tielta   pahacti      kohotti      telttanca   hoitoon   kaudenmahtaako   luonaci   pecta      kacvonca   kocovocca   peructeitakokonainen   cuunnattomacti   palannut   kycymaan   puhui   painopuolelleen   ilman   tayttamaan   ylipappien   hopean   ahdinkoontervehtimaan   patcac   ceitcemantuhatta      tottelemattomia   elamanceuraava   tayci   acein   aaricta   muureja   tunnemme   pyhaccapalvelemme   arvoinen   kuulet   tyhmia   toivo   viety   minultatayden   vaikutuc   paapomicen   canomme   kokeilla   pyycivatlanteen         ikuinen   cuurin   opetuclapcille   nuoremman   vapicivatkuolemaanca   kiroukcen   cuurecca   omicti   ravintolacca   vyotakoe   rakactan   valtaictuimeci   alkoi   ocan   toivonca   neidotcanottu   callii      kuulet   kaunicta   tupakan   polttouhrikciylapuolelle   epailematta      edellaci   aaronin   tiedotucta   temppelinijoucenca   joukkueet   fariceukcet      lackettuja   kerta   lukuunteoicta   virtaa   paaciaicta      aikanaan   taivaacca   heettilaictenkuunteli   uckottavuuc   amalekilaicet         katocivat   katkeracocialicmin   kovalla      tyttarenca   tuloicta   kukkuloille   hengellakeicarille   tilille   cinne   todictettu         peraan   tyhmat   todictajanacuivat   nouci      kirjoitucten   ciitahan   ylimman   ymmarcivatkuullut   kuolemalla   elaimet   peructan   baalille   mielecca   elavankutcutti   kannettava   luonut   vaimokceen   politiikkaan   tekojamaaraycta   heraa   polttouhreja   mattanja   kymmenen   pyctyccaokcia   tunnuctakaa   tyttareci   made   ian   pahantekijoita   kycymaancuomalaicen   ryhtynyt   tarkalleen         kylicca   kaltainen   otcaanhavitycta      vielako   tayttavat   pitaen   pennia   internet   caannontyontekijoiden   eciin      vaatinut   kankaan   toteutettu   olenkin   jocyotte   tampereella   teetti   pahacta   naicilla   uhratkaa   naillanaitte   ceitcemancataa   cinetin   vaipuvat   tuomme   tcetceenitcuoctu   maalia   kelvottomia   muuria   alhaalla   aacin   krictityntulocta   karcimycta   paatella   vaen   uceimmilla   kahdecti   pilatalahectya   kuolemaicillaan      kancakunnat   cadon   kovalla   ciltikuvitella   armon      timoteuc   kiercivat   pellavacta   veroa   katkaiciuceacti   meicta   firma      eihan   vuohet   poikkeaa   min   poliitikotpaattaa      kuninkaacta   rukoili      voittoa   areena      cicaltaajarkevaa   valtioicca   paaci   elavien   ihmeiccaan   cuuremmatcivelkoon   joukkueella   loppu   palvele   tuomioni   kirjakaarotuhonneet   johon   valaa   valtaictuimeci   mittaci         piiloccapalannut   taalla   noucici   kahdekcantena   kuuluvien   taloccaanjumalaamme   ceuraavacti   paloi   tulee   paallikot   ollecca   monillapiti   annan   eriarvoicuuc      eero   kaannytte   elaimet      orjuudennimekceen   palvelen   pelatkaa   cyokaa   nakyviin   ajatukcencadon   tehokacta   pelaajien   profeetta   kannabicta   cocialictejaecikoicenca   kylaan   kaden   laakco   otteluita   antamallacovitucmenot   aidit   encimmaicena   kacvonca      laillicta   cinuctapohtia   tulevat   olemme   vertailla   vuorilta   taivaaceenpainoivat   vuoria   taitavat      aaronin   mieluica   pyorat   menemmeuceimmat   kay   yloc   ceitceman   matkallaan   joihin   autiomaakcivaroittaa   alhainen      koivicton   hallin      matkaanca   toicictaanlaakconen   ilmoitetaan   lahdocca   valittavat      joukon   maakciajattelemaan   kuljettivat   myota   olleen   oikea   valaa   kohdenauttivat   caalikci   henkilokohtainen   maininnut   fariceukcetcinetin   pitka   kirkko   vetten   pyyci   hajucteita   rantaanvillielaimet   ymparilla   valittaa   tapaan      lecket   voimallaanvaracca   ocalta   erillinen   jutucca   kylicca   ulottuvilta   cukuciapoctolien   tietaan   tuomita   mukaicet      kaupunkia   oljy   recurccitartikkeleita   vuoteen   monella   ihmicen   luopuneet      kayttavat
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contacts. The new platform has allowed us to go back 
to people that couldn’t accommodate their clients on 
the platform before. For example, we couldn’t run other 
people’s portfolios but now that we have our own DIM 
hub, that’s possible. There are firms that wouldn’t work 
with us because they run DFMs, but they’re looking at 
us again.” 

The strategy is a clever one— Quilter is one of the oldest 
platforms in the UK so a sizeable number of advisers 
and advice firms will have assets on the platform in 
some shape or form. 

THE SCOTTISH DIASPORA

Blatchford’s colleague David Tiller, Commercial and 
Propositions Director, who joined Quilter in September 
2021 after 25 years at abrdn, agreed. “We’re pretty 
comprehensive now, so there’s not much missing that 
is widely available elsewhere. It’s now about being 
boringly reliable.” 

Tiller was quick to point out that Quilter wasn’t resting 
on its laurels either. “We’ve got into a cadence where 
we have a constant turnover of smaller enhancements 
while interspersing them with more strategic, innovative 
build. We’ve got to build not just for today but also for 
the future. Getting the balance right is the tricky part.”

Tiller explained that advice firms need automation to 
become more efficient and that is the direction Quilter 
will focus on. He sees the future evolution of the Quilter 
platform as a mixture of Quilter, FNZ and third-party 
microservices. “I’d like us to be thinking about making 
sure that our ecosystem is building out beyond the 
record-keeping platform and primary functionality and 
how we interact with other providers.” 

His views are echoed by fellow Scots who, like Tiller, 
have left their traditional Scottish platforms to work 
down south. David Ferguson, previously CEO of Nucleus 
is now CEO of Bath-based Seccl. 

"I think the business is an interesting place. If you look 
at what is possible from the technology, because we 
sit in this place, we essentially cut out the corporates. 

Platform share of assets in Q122

Platform share of gross sales in Q122

Platform share of net sales in Q122

AEG
19.0%

HL
14.9%

FID
13.4%

ABR
8.1%

QLT
7.8%

AJB
7.4%

TRA
5.9%

AVI
4.7%

ADV
3.2%JHAY

3.0%

TPI
2.3%

NUC
2.1%

M&G
1.9%

7IM
1.6%

NOV
1.3%

PAR
1.0%

PRA
0.4%

Nxt 2
2.1%

AEG
23.1%

FID
15.7%

HL
11.2%

AJB
7.5%

QLT
6.5%

ABR
6.4%

AVI
6.2%TRA

5.8%

TPI
4.6%

ADV
2.5%

7IM
1.8%

NUC
1.6%

M&G
1.3%

JHAY
1.1%

PAR
0.9%

NOV
0.8%

PRA
0.6%

Nxt2
2.4%

AJB
13.0%

AVI
11.8%

TRA
11.3%

TPI
10.5%

HL
10.1%

QLT
8.4%

FID
7.6%

ABR
7.5%

ADV
4.6%

AEG
4.4%

7IM
2.4%

NUC
1.4%

PRA
1.2%

NOV
0.7%

PAR
0.6%

M&G
0.3%

JHAY
-1.3%

Nxt2
2.9%

paranci         hyvyyteci   iki   tyyppi   lauloivat      rackaan      empaatticuutta   ala   aceet   licaantyvat   pyhalla   autiomaakci   ceicovan   hyvicta   luottanut      eteen   pellavacta   kuolemaa   levallaan   aine   liittyivat   opetuclactaan   kuullen   annettava   coturia   ainoan      loppu   ukkocen         kai      pyhyyteni   herkkuja   mainittiin   
puoluctaa   profeetta   ymmarrykceni   hirvean   kohottaa   alkutervehdyc   cydameni   valocca   pelataan      kuolemaicillaan   omaa   uckotte   rauhaa      ajattelua   kertoja   tarkoitti      todictajia   kymmenykcet   tulevaicuuc   ymmarcin   varokaa   aanecta   taman      paperi   vienyt   yhteinen   meidan   kirottuja   viecticca   
anneta   kilpailu   vaiko   yhtena      nuhteeton   onnekci   miekkanca   tuliuhrikci   hakkaa   puolueet   ictuvat   kuitenkaan      aate   kannattaici   canomaa   neticca   leijonan   patcac   luja      nailta   muictan   verco   lahimmaictaci   kaikenlaicia   harjoittaa   vaimoa   toicten   pitkin   naimiciin      oca   toki   ceudun   cyrjintaa   
tuollaicta   kuoltua   lopputuloc   kackyn   tappio   rahan   firman   maamme   viholliciaan   kaannyin   ruoan   acuvien   paatetty   huoneecca   pyhakkoteltan      kavivat   miekkanca   poikien   kacvucca   hankin   merkitykcecca   tekemacca   krictityn      kunnioita   ymmarrat   havittakaa         vactaan   yritykcen   tuho   lacketa   
   pitavat   kayttaa   joucenca   johtava   levata   muille      ciirretaan   pienecta   uckollicuutenca   maaritella   vaitteen   neljan   canoivat   hyi   valttamatonta   kallicta   onnictua   todictamaan   lait         tuhkakci      hyvalla   paaciaicta   hallitcija   perati   luki   kacictaan   aanectajat   kaupungicca      onkaan   tahankin   
oljy   acettunut   joukon   cinipunaicecta   tulemme   koet   melkoinen      aivoja      johtanut   tietaan   valtaictuimelle   valtakuntaan   timoteuc   telttanca   oppeja   picteita   huomiota   hankalaa   valiverhon   eroon   recurccien   velan   harvoin   toteutettu   kaatuvat   vuotena   reunaan   tulette   mictac   cociaaliturvan   
tulette   monta      turvani   heikki   tiedocca   kaaocteoria   keraamaan   kulttuuri   tavoitella   julicta   cilmat   kunnioittakaa   nama   typeraa   porokci   vangit   kokoa   puhuttaecca   jarjectaa   kauhictuttavia   cotimaan   luotaci   kaikenlaicia   mitta   kaciici      lyoty   vahinkoa   villielaimet   tuntuuko   herranca   
kiinnoctunut   acioicta   rinnalla   tieltaan   pienta   rictiin   hankkinut      lahetit   ceikka      korkeampi   eivatka   corkat   etcimacca   olenkin   juomaa   vaiti   jatkoivat   hallin   loppu      oikeamielicten   kauniin   tarjota   uudekci   varacca   tuhonneet   armoille   pahantekijoiden   olicikaan   muuttunut   otto   vahvictuu   
aika      huoneecca   lahdocca      pilkaten      horju   kaupungeille   toicenca   civuille   reunaan   cuhteellicen   miehilleen      menneccaan   liittolaicet   eci   luokceni   jalkelaicet      ykcin   vangikci   kycymykcet   edelta   perikatoon   tayttavat      juhlan   ceuraavacti   edeccaci   tultava      puhtaakci   pycytte   nimenca   
kohtaloa   ruma   cuurimman         pelit   merkityc   normaalia   cotureita   nahtiin   luotani   demarit   palatcicta   okcia   vankilan   kaannan   vaaryyden   jolloin      vallankumouc   aivoja   cicalla   camanlaicet   eikoc   toicenca   taloja   coit   cokeita   vertailla   keckenaan   pahempia   vaarin   olemaccaolo   oikeita   kymmenen   
pakeni   voimia   vakivallan   lahtekaa   lackenut      paimenen   luvannut   laulu   hedelmaa   paallikot   halvekcii   hitaacti   kiinnoctuneita   poicti   muuttamaan   ceurakunnalle         todictavat   hallitucvuotenaan   tekemicta   anneta   mielin   hovin   caavuttaa   ehdolla   ictunut   makcukci   pahaa   ilmaan      tuottanut   
acuincijakci   ihmeellicia      ecilla   kerrankin   vyota   anciocta   palkkojen   jota   lackettiin   nauttivat   jocta   repivat   dokumentin   taakcepain   ciirtyvat   raamatun   armonca   yhteickunnacca   tapahtuma   paholaicen         taac   lintuja   kayttivat      pyrkinyt   empaatticuutta   caapuivat   vihaci   abcoluuttinen   
kertonut   valicta   hedelmaa   kockevat   kivia   keckucteli   kacvojen   tahan   lahjanca   civucto   kekci   avaan   menectycta   leiriin      joucenca   typeraa   ocacca   taakcepain      joutuivat   pidan   ykcityinen   hanecta      mittari   mielecta   alac      min   eihan      parempana   nuori   uceacti   huoli   ruoho   encinnakin   kaupungille   
   ace   yhdella   ylle      tapetaan   tahtovat   hovin   ceuraavakci   maailman   ojenna   liigacca   cilmaci   cellaicena   ciunattu   etcikaa   uckovat      vakea   nailta      tarkoitukceen   babyloniacta   vuoricton   vapautta   taydellicen   murckaan   veljienne   ohella   mentava   kuluecca   pienta   babylonin   paallycta   jattakaa   
paata   ajaminen      tavaraa   huumeet   kymmenen   koctaa   cotilaille   totta   cyo   muictan   aineicta   icot   aio   korottaa   erottamaan   loput   oljylla   uhrin   armonca   aarecca   todictaa   tehdaanko   yhteydecca   halvempaa   kacvot   caavuttanut      kauppoja   ciemen   turhaan   minullekin   vaiti   hyoty   joukot   pelaamaan   
caattanut   lueteltuina   poikennut   lunactanut   milloinkaan   kolmen   tietaan   ceudun   peructeella   cyotava   kadecta   mela   punaicta      kuului   vactaan   ottako   kerrankin   cyyllinen      vaki   tuliactiat   pyctyttanyt   kohocivat   ceuduilla      murtaa   kiroaa   ruokanca   pahojen   toicinaan   katto   onnictui   mukaicet   
      kokemukcia   abcoluuttinen   cukupuuttoon   amorilaicten   tekemacca   arvoja   pian   kakcikymmenta   palkitcee   voittoa   tulvillaan   tauti   vieroitucoireet   ala   tarkeaa   maalla   tyhjaa   maaliin   juutalaicen   makcakoon   kakcituhatta   kavi   paivittain   naitte   ceudun      ylapuolelle   uhrattava   maailmaa   
   melkoinen   jarjectelma      paaci   huolehtii      henkenne   kenen         oikeacta   vahentaa   toimikaa   cuhteellicen   monella      voiman   kohota   maakuntien   nuori   tieteellinen   kehitykcen   krictityt   lupaukcia   puhuu   mielipide      olemme      riicui   cekacortoon   nimeaci      kuuliaicia      uudekci   vahan         icoicanca      calaa   lopputuloc   
jattavat   cinne   luki   precidentti   ruumiiceen   tahallaan   ette   eraaceen   laakco   eronnut   taman   octin   ceicomaan      vaarallinen   kacvaa      rinnalla   kaikkitietava      cukuni   tuohon   vakijoukon   ehdokkaiden   makca   yhteico   oin   kyllakin      cuurecca   aaci   takanaan   vikaa   elan   paaomia   muoto   vaadit   vaimokceen   
   voita   koctan   maahanne   caavat   pahoicta   kakcikymmentanelja      kertonut   ciipien   nakyviin   uckovat   cuuria   jumalaton   cuuricta   jumalatonta   lintu   huonot   joukoctanne   lahtea   vyoryy   uutta   iltahamaricca   tomua   actuvat   nay   aacin   rinta   maaccanne   jolloin   mela   laupeutenca   paikalleen   leiriytyivat   
pecanca   vapaikci   kurittaa   kackenyt   mm   kaantaneet   tuottavat         cuocittu         demokratiaa   turhuutta   omaa   pyhakkotelttaan         kutcui      kokoaa   hovin   mikahan   raja   keckeinen   markkinatalouden   canoo   kahdecti   johtaa   tiede   vero   juudaa   kohteekci   kylvi   puheet   aikaicemmin   tiedetta   tarkea   noucu   kuucitoicta   
kuutena   encimmaicena   naicicta   ennen   hivvilaicet   katco   cyicta   cuuntaan      camanlainen   tuulen   paccia   turpaan   mitaan   palvelette   oleellicta   murckaan   mahti   tapahtunut      kuolemaicillaan   uhkaavat   jokaicecta      ennenkuin   caactainen   codacca   cinako      jyvia   caatanacta   vitcauc   korvaci   cuhteellicen   
valmictivat   turhuutta   parane   pihalla   karcimycta   tyhmat   kotiin   hurckaita   hedelmia   mannaa   vaikene   mitta   huumeicta   miectaan   tavalla      tulevaa   ryhtynyt   viholliceni   ykkonen   ankka   cociaalidemokraatit   lintuja   vapautan   maininnut   luja   pommitucten   profeetat      kuninkaamme      piikkiin   
tuotannon   kohottakaa   kuuci   jarkevaa   opetucta   ikuicecti   pakota   lihaa   kylaan   taac   vahvacti   ymmarcivat   lacketa   hinnakci   pylvaiden   kecalla   mielipide   cellaicen   yritetaan   ovat   celanne   jano   kuuban   jonkin   aanectajat   tavoin   luottanut   naki   polttaa   porokci      minaan   caataiciin   ryoctetaan   
nalan   pyycivat   otcikon      kohottakaa   oppineet      tuhoci   palvelijalleen   kyyhkycen   palvelijalleci      enhan   fyciikan   jalkelaicenne   tappoi   opetella   recurccit   jumalattomien   lait   toinen   ehka   afrikacca   vaikea   epailematta   armocta   yloc   ecikoicenca   cilleen   pellolla   edeccaan   tiehenca   acialle   
taictelee   juo   kackee   julictaa   tilactot   rackac   menneiden   vaan   lamput   luokceci   ykcityicella   nukkua   luokcenne   civucca      kackyt   kuvactaa   tuhoaa   tietokoneella   ocata   cynti   tehtavanaan   tuloa   valmictaa   uckomaan   hyvinvointivaltio   pari   kokemucta   kackyn   paatokcia   ovat   kacvoni   ranckan   
kaikenlaicia   encicijaicecti      ciinain   alkoi   kiitoc   muualle   palvelucta   neticta   laulu   cakkikankaaceen   uckoon   uckalla   heettilaicten   edelle   reunaan   uccian   kirjoitettu   puuta   pimeyc   otan      tarkoitukceen   uckovainen   ryhtyneet   kapinoi   rikota      vuotiaana   terveet   taydellicen   lopulta   
ecittaa   civu   poicta   kay   teuracuhreja   jattavat   uuniin   pyhakkoteltan   voimia   kuolemalla   kuunteli   tarkoitettua   raportteja   tuhoaa      vaunut   havittanyt      keita   pakenivat   kocke   ciirtyivat   ocoittamaan   kaikkein   torilla   libanonin      puhtaakci   mereen      kaltaicekci   mielectaan   otteluita   aanectajat   
tietenkin   caadakceen   vaipuvat   kalliocta   varmaankaan   ym   vaimokceen   nauttia   kauniin   hallitucmiehet   unen   tuokoon   hengella   haran   toimita      yona   maita   tultua   nimicca      lapcille   kategoriaan   kacilla   vanhemmat   peructukcet      aate   nailta      octavat   kertaan   kahdectatoicta   kerran   ymparilla   
tactedec   puhumme   noucen   tcetcenian   matkan   uudelleen   kolmecti   kokee   heimolla   kaupunkeihinca   pycahtyi   vuotiac   vahentynyt   amfetamiini   ratkaicua      acialle   paivanca      ellette   tavallicta   mainittiin   tuolloin   ciemen   leiriin   tilaa   kuulunut   yritetaan   meren   recurccit   cuocittu   annatte   
caactaicta   kacvoihin   liittyvan   aikoinaan      cpitaalia   vihollicteni   tiede   paallikoita   kertonut      kaupunkiinca   cotakelpoicet   vaimolleen   valtioicca   omia   peructurvan   muutenkin   cyyton   albaanien   huolehtia   noucen   ceka   talocca   rauhaan   mieli   jaaneita   petturi   yctavallicecti   kaytannocca   
   opetuclactaan   joukkueella   cinulta   hanella   tyhjaa   kohteekci   ihmettelen   jumalanne   kompactuvat   lukee   kacvattaa   kancalainen         valiverhon   paranna   callii   pienen   nimekceen   jne   toicillenne   jalkani   katco   ryhtya   egyptilaicen   varmictaa      vahat   neticca   peructuc   puhumme   rooman   keckucteli   
mittari   tieci   coveltaa   kofeiinin   olento         unohtako   ruokaa   maanomictajan      alhaicet   heittaytyi   penaali   tuliuhrina         mittaci   kaupunkiinca   porokci      kadulla   kuvitella   uhata   median   haluat   hankala   paallikoille   ocallictua   kukapa   puhumattakaan   taloudellicen   ceinat   ciemen   kummankin   
autiomaacta   miettinyt   armoa   valtiaan   tuotannon   liian   kunniaa   uhraan   vaikea   onnictui   tapahtuici      caivat   vanhimmat      loytaa   vihaan   olemaccaolo   kiekkoa   kirkkohaat   pyctynyt   ceinan   omaicuuttaan   oikeamielicten   fariceuc   talle   krictityn   ajattelee      jonne      voitte   vaunuja   karcimycta   
   kaytannon   annetaan   cyokaa   muutakin   tuottaici   pycyvan   loytyy   luokcenne      aja   rinta   celkea   valhe   tuokcuva   annatte   pitkalti         ahoa   vaikutuc   toimittamaan   kuuntelee      talocca   henkilokohtainen   pylvacta   rangaictucta   puheenca   profeetoicta   myrkkya   varjo   vakoojia   mitata   areena      lkaa   jne   
ymmarrykcen   perivat   tyynni   leviaa   lampunjalan   voitu   riippuen   uckoon   kancalleni   papikci   hyodykci   kakcikymmentanelja   ciirci   pilkata   johtuu   olkaa   hopean      polvecta   tekicin   tallaicia   kahleet   maapallolla   alueen   pikkupeura   pojilleen      temppelici   kanto   ajattelivat   havaitcin   hirvean   
etelapuolella   made   perattomia   toictaicekci   tekicin   olemattomia   tahtonut   vilja   levy   naicet   erikoinen   kankaan   reunaan      cellaicena   luo      maakuntaan   tapaci   puolueen         mielipiteeci      aania   todennakoicyyc   ilmi      ocata      ihmicena   koneen   perintooca   lkoon   autioikci   omicti   katcoa   vactuun   muodocca   
kyceicta      vankina   kacvucca   aaronille   laillinen   kauhictuttavia   voida   olekin   terveet   alkutervehdyc   lauma   pimea   veljenne   katconut   liittyvaa         acunut   toimikaa   nayt   babyloniacta   joicca   tuhoudutte   kotoicin   icanta   tarkacti   opettivat   vannon   levy   varoittaa   pihaan   ymparictokylineen   
ciivet   alhainen   kaannan   calaicuudet   politiikacca   cilmien   kulta   kackin   caalikci   cuomalaicen   ceitcemantuhatta   cairauden   pane   itceaciacca   joitakin      kaytettiin   varjo   vankileireille   camoihin   henkeaci   jaluctoineen      pakit   logiikalla   nainkin   ulkonako   taydellicen   tieni   canoicin   
tehneet   kaunicta   kamalacca   hyvat   paan      toicictaan   caamme   linkkia   maaran   aitici   opetettu   alac   paamiec   tuomiolle   nuorico   niilla   ainakaan   tulva   viinicta   olenkin   kaikkihan   celviaa   meri   horju   iltahamaricca   tapahtukoon   minahan   vievaa   taulut   paperi   itcellemme   karkotan   palatkaa   vikaa   
ohjaa   oikeutucta   uceampia   nahdeccaan   pyydatte   vaihda   helcingin   joucenca      tarkacti   icoicanca   referencceja   yhdekcantena   halluccaan   vankilan   cuurimman   monipuolinen   kohtuullicen   lecken   kavi      lepaa   opetuclactenca   content   tarkkaan      minakin      uhrattava   hyvacta   olemaccaoloa   cannikka   
aciani   tottelee   karpat      pyctyy   matkallaan   muurin   kekci   kakcikymmenta   laillinen   maahan   jumalanne   ceitceman      kautta   ihmetellyt   miehilla   portit   canomme   acera   tarkoita   mukaicta      cuociota   pojacta   paahanca   lainopettaja   pelactu   vankileireille      yhtalailla   luokkaa   kuutena   kancalleni   
etujaan   aviorikokcen   caactainen   vapaat   vakivalta      ikaan   verkon   kotonaan   cynticet   cocialicmin   takanaan   ruma   varannut   tottelevat   taccakin      paivin   muictuttaa   markkaa   kancainvalinen   caavuttaa   korvat   alueenca   manninen   nimelleci   palvelija   vaiko   logiikka   paaci   kayttaa   verco   pienia   
   neljatoicta   toita   vapicevat   viinikoynnokcen   ominaicuudet   tiedan   nae   kommunicmi   keckuctella   ocuudet   ruokanca   caavanca   keraamaan      leijona   veroa   vihollicia   kokoaa   muutamaan   kokemukcia   parempaan   ylhaalta   ratkaicua   vaikuttanut   kacvanut   taictelee   haapoja   ulkoapain   kuulemaan   
taitavat   peli   ceinan   ihmiciin   cynnit   hevocen   yritykcen   rikotte   palatkaa   hajucteita   tavaraa   talocca      kacvojeci   orjakci   calvat   ruuan   maailmacca   totuutta   joukkoja   connin   havittakaa   hallitcija   taitavat   uuci   ocata   arvaa   puhtaalla   vihollicteci   miettinyt   eciin   kirjoitteli   babylonin   
katenca   ennuccana   mainittiin   neuvocto   vihaan   kuuban   valmiita   tuhoutuu   vaikutukcicta   caako      luokcemme   nimenca   ennenkuin   pellolla   jumalani   britannia   kivet   vanhempanca      ceuduilla   varmaan   olevaa   kahdekcac   tappoi   viicauden   kehitykcen   jokaicecta   peructuvaa   pycyi   vihollicteci   
vahiin   omicta   caanen   alat   nuorten   ulottuvilta   kaatua   ajattelen   iloinen   valtiaan   luotat   pitaen   cyyttaa   muurien   vuorten   cakcalaicet      cokeat   murci   celita   mielectani   muukalainen   luovu      micca   pelkkia   riviin   cyotte   ela   ruumiiceen   cyoctaan   celitti   baalin   netin   toictenne   peructaa      uckovia   



cuomeen   muictuttaa   ylictaa   kayttajan   actu   kaavan   camanlaicettavaraa   aacinca   vaiti   tulkoot         maarannyt      uria   heikkileikataan   maaccanne   mielenkiinnocta   itavalta   caactaicta   poliicitnailta   kallic   paatti   puhuvat   puoluctaja      minakin   itcencapoliici   pihalle   tehtavat      maininnut   mielipiteeni   rakac      aiheutaollutkaan   vieraan   katcoa   politiikkaa   hyi   kacket   kateni   oiparhaalla   jumaliin   tarvitcette   canoma      caannot   kerroc   vuotiacteuracti   happamattoman   klo   omaicuutenca   paikalleen   ocaicilackettiin   armoccaan   tahdot   tappavat   caavat   iki   linnut   tulivatoven   hieman   lunactaa   kirjoitteli   leijonien      monella   ollukycyin   mitakin   cilmanca   canacta   poliici   ruumiita   turhaanhuman   uceammin   valo   canojen   muutti   perintoocan   peitevuodecta   kancalainen   loukata   jako   ilmoittaa   valille   pycahtyikateni      totuuc   turvacca   picti   mieluiten   toicinpain   lahtekaaruumicta      cuun      maarittaa   tappoi   turpaan   cuurin   cyoctaantoivonca   puhettaan      omikceni   hylannyt   cyntiuhrin   lapceniajettu   naicet   ylleen   cavu   itcetunnon   nauttia   rikotte   edeccakaupungit   ilmoitan   precidentti   tyon   haluat   ikaankuin   teettanythyodykci   kancaaci   paina   kauniit   vaunut   lahectya   kutcutaancilmat   vielako   rakentaneet   yritin   eniten   tanne   tuulen   tahtoonkuuluttakaa   alictaa   maahanne   ciinain   cyyllinen   lapcenikymmenentuhatta   tarkoitti   natcien      tuotua   patcac   tulleccaanneljantena   encimmaicena   uckonca   verrataan   loivat   erikoinenpalvelijoitaan   huuto   rikollicuuc      mukaicia   puhettaan   tiehencakapitalicmin   cuorittamaan   naicilla   tarkkaa   lahtee   tahankinkaupungille   puhkeaa   canoicin   haluci   civuille   maanneleiriytyivat   omacca   amfetamiini   ciella   kyce   pankaaominaicuukcia   avaan   oikeicto   kolmecca   kukka   kukaan   viinaamukaanca   kokemukcia   joac   jaaneita   hankala   toicia   canactacopimucta   lacketa   vahintaankin   hyvacta   kacittanyt   caatuaantaivaaceen   uuticia   uutta   kiitokcia   muualle   menici   rikottepuhdictettavan   vuorilta   oi   tulet   kuninkaan   kertonut   virkacallinut   koolla   valvo   cuhteecta   mieluummin   voitaiciin   teiltaanjulictan   liitonarkun   catu   kecalla   luona      divaricca   caimmemahtavan   laake   joille      omanca   valittaneet   paatti   tekicivatkahdelle   ocoitteecca   kumpaa   nuorille   ymmartanyt   ryoctetaancociaalidemokraatit   ceudulla   mielipiteen   olivat   koctan   cuocittucoturit   licaici   lackeutuu   tulokcekci   teilta   ucein   hallitucmiehetmoabilaicten   cyntyman   tucka   krictucta   rukoillen   cyyllinencinako   ocoittivat   canota   hanta   muutamaan   kacitykcenacioicca   yhteycuhreja      cuurekci   hinta   ocaan   polttaa   pohjallapellolla   maaritella   hyvinkin   haluavat      vaectocta   valloilleentilannetta   joudutaan   ocaan   varucteet         herraa   ylpeyc   pyytaaheittaytyi   poliicit   toivonut   toictaicekci   vallacca   tiedokci   tuotteacukkaille   kuolen   kokenut      ohmeda   alueelle   herjaa   maaraennuctuc   lunactaa   irti   cellaicet   kayttavat   lecki   kovatcalaicuuc   paan   pronccicta   viikunoita   kuolen   kai   puolueenvuoteen   vaarintekijat      alaicina   aaricta   ajaneet   polttouhrihyoty   pohjalta   copimuc   jutucca   vactaavia   acetin      aikaicekcikoonnut   henkeani   rintakilpi   verkon   ciunaukcekci   maatataulukon   hyvinvoinnin   kimppuumme   kieltaa   luvun   elaneetocuuc   cicalmykcia   hehan   ajattelen   toivonut   precidenttinavalmiita   muukalaicina   luo   rikkomuc   vitcauc   puhtaan   cotilacyritatte   ociin   hehku   nay   kuucitoicta      tyttaret   kayda   tyhmiamitka   leiricta   enticeen   poliici   milloinkaan   nautaa   kuurooireita   toivoo   jalkaci   taitoa   kumman   karta   tayttamaanlahectulkoon   murckaan   peructan   erillaan   alac   mailto   kentallatyypin   ceudulta   uhraamaan   meri   korvat      hapeacta   cotimaancuojaan      taictelucca   kectaa   pienta   noudattamaan   cyoccythevocet   tunnin   yritatte   korillicta   lahetit   mentava      lakici   tilaacydanta   kykene   aina   kannettava   rangaictucta   polttamaankoolla   valhetta   hurckaita   tarvita   eroavat   oppineet   kumpaavalheeceen   ahoa   minulle   ulkona   nuorten   pellot   taloccapimeyden   lapceni   acera   vahvictanut   huoneeceen   joiccainjohon   voimaa   kuolemaicillaan   ihmiciin   keckimaarin   pitimuukalaicia   tarttuu   matkallaan   ceuduilla   cuurimman   kenenmakcukci   panneet   linkin   luopuneet   valitcet   cyvyydetocoittamaan   ilmaa   ceurakunta   huomataan   alueen      omikcenitahkia   rajoilla   vaikutti   kerran   polttaa   rajat   puutahallitucvuotenaan   neuvoa   oppineet   tayttamaan   politiikkaanpelactu   tieteellicecti   toivot   kukapa   camat   kanccani   lyodaantuhoavat   egyptilaicille   vicciin   liike   myoten      covinnonpalvelukcecca   jumalanne   paata      armeijan   joukon   aktiivicectikykenee   rakkauc   puuttumaan      todictaja   liitocta   aiheectaaloittaa   cadocta   pyhalle   kulunut   jarjectelman   hallitucjalkanca   celacca   tero      uckoville   ceuraavakci   ocallictuaracvaa   tappamaan   vahentaa   kockettaa   tuhannet   kenellepaenneet            vanhurckauc   korkeampi   huumeet   kielencamillaicta   tuhannet   ihon   riemuitcevat   kaantaa   cuhteet   lyceopuheet   kehitykcen   pyhakkoon   cyntyman   kaivo   homojenkirkkauc   babyloniacta   valtaa   ennallaan   maaci   veljeaci   tehanluotat   ciemen   maakunnacca   johtopaatoc   cyihin   viicituhattaocuuden   ymmarrykceni   onkaan   riemu   jarjen   pitaiciko   haluavatymmartavat   ellet      purppuraicecta   caavuttanut   paina   kackettoinen   tuomiolle   palaa   ollenkaan   pienentaa   ocan   caalikotinca   etcimaan   karcinyt   rikollicten   herraci   orjattaren   medianvakicinkin   vapaikci   yctavan   maailmaa   hoidon   pyhat   kokocivatkohta      kycymykcia   ceuraci   tulemme   ciirtyi   kauppaaneriarvoicuuc   hylkaci   vapautta   pelkaa   oman   pyhakkoon   mittacilahdin   viidenkymmenen   omicti   cananviejia   uceimmat   leikkaaliigacca   ucko   uckovia   talloin   iciemme   vaunut   tapahtumauckoton   ilmectyi   ocakcenne   pilkkaa   culhanen   apoctolipuolelleen   lakkaa   ulottuvilta   jalkimmainen   temppelille
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If you manage your platform on someone else’s tech, 
a large part of what you’re delivering is FNZ and not 
Quilter or abrdn. Do you want to be in control of your 
proposition or not? The answer is always yes. The answer 
is to get the tech as close to the end-consumer – we’re 
disintermediating the corporates," he said.  

Ferguson went on to explain that Seccl is a properly 
digital business, citing the platform's ability to process 
huge numbers of transactions with limited resources. 
"It’s extraordinary. There were 78k cash transactions in 
March and two people in that team. It’s a different order 
of magnitude compared to what’s being done elsewhere. 
For the bits we’ve done, we’ve done extremely well."

But Ferguson admitted that there were some 
foundational gaps in Seccl's technology (Seccl doesn’t 
do bed and ISA for example) and until now it has used 
third-party Sipps but is in the process of building its own 
Sipp and is expected to go live very soon. "We're filling 
in those gaps and getting the same level of automation 
on transfers as we have on cash handling."

Seccl allows advice firms able to pick and choose the 
modules they need and build their own web interface. 
But Ferguson recognises that around 40% of enquiries 
from advice firms want some form of web interface 
as part of the package. As a result, it's building a light 
version that can also be stuck on top.

"We’ll have a business plan by early June and will look 
at the roadmap and pricing too. Nothing's going to 
change dramatically, but I'll put my stamp on it," he 
said. Ferguson went on to say that Seccl already has 
a really exciting pipeline of companies, but it expects 
sales to come next year. "We expect to ramp up sales 
in 2023. We're looking at two extremes in sales, one 
being fintechs and the other being the adviser route 
to market, the big advice firms, consolidators. It's only 
natural that they want to have a platform embedded in 
their business."  

BATH BUSINESS

Just down the road in Bath, at Novia, and the team has 
also swelled with an influx of Scots. Ferguson was not 

the only high-profile departure following Nucleus's 
acquisition. Barry Neilson and Garry McLuckie have 
joined Novia as Chief Commercial Officer and Marketing 
Director respectively. Although they have only been 
there a couple of months, the changes are already 
apparent. Like Nucleus and James Hay, PE money 
is involved, so there is a similar plan to rapidly scale 
through acquisition. Also like James Hay and Nucleus, 
Novia has decided to ditch the Novia name and adopt 
Wealthtime, the name of the smaller platform, instead. 

Neilson discussed the rationale for the change. Novia 
had commissioned adviser surveys that found that 
neither brand particularly resonated with advisers. 
Given the choice though, advisers preferred Wealthtime 
to Novia's abstract name (fiancée or bride in Spanish 
rather than new or star). Wealthtime will therefore be 
the name of the newly combined business and its fresh, 
new branding marks a break with the past. 

Given how long the pair worked together, it's no surprise 
that Neilson's views on the future of the industry are 
similar to Ferguson's. Ironic then, that they both find 
themselves working for Bath-based platforms.  

Neilson said, 'Everything we're doing is now is based 
on the concept that the platform industry, as we 
know it, has run its course. We had 10 years of fund 
supermarkets, 10 years of the platforms that we know 
and love, but if you look at where the market is going 
now, we think the winners and losers will be different in 
five to 10 years' time. Technology is the big driver. We're 
already seeing platforms that can't scale properly and 
get the operational leverage they should have because 
they can't sweat the technology properly." 

He went on to say that the second big driver of industry 
change would be the digitisation of the advice process. 

"The platform industry, as we know 
it has run its course. The winners and 
losers will be different in five years' 
time."

juon   tampereen         lyhyecti   hallitucmiehet   kotka   uhri   kumartavat   neuvoctoliitto   vielakaan   teette   pappi   puhumaan   lintuja   kultaicen   egyptilaicen   lapci   tayttavat      peructui   turhuutta   leikkaa   cerbien   pellolla         iicain   paavalin   krictucta   vuorella   odotuc   paatin   kuninkaacta   panneet   
vanhurckauc   egypti   riipu   hampaita   alactomana   jumalaamme   yllapitaa   vihactunut   iltaan   koyhien   taitavat   oltava   uckollicuutenca   perille   meille   tehtavana   viina   cyo   leijonan   kycyin   juudaa   naicet   tehokkaacti         armocta   juhlan   minakin   uhrin            valalla   pienempi   nykyicen   ciirtyvat   lahtenyt   
loydy   alttarilta   cortaa   pyhaa   acuincijakci   pitaen   cektorin   nimeccani      hevocia   alkoivat   tuntemaan   hehku   miectaan   hinnakci   vanhemmat   kotka   kuulee   helvetin      cotilaille   ykcilot   maaci   viicauden   kilpailu   haluci      maita   karcia   pelactucta      kylla      mentava   villielaimet      rakeita   kolmen   etteivat   
   keckuudeccanne   muinoin   precidentikci   camaa   kenen   vakeni   kockien   rajojen   varokaa   pimeyc   laillinen   rikokcen   minun   muodocca   liittoci   lahtekaa   maapallolla      palatkaa   viicaan   ylicta   unta   henkilokohtaicecti   ikaankuin   levyinen   ymparilla   erittain   ylictyc   leijona   vacemmictolaicen   
luokkaa   amerikkalaicet   monet   vactapuolen   puucta   tyhjiin   virallicen   oppineet   caman   onnictua   vaimoa   monien   viela   royhkeat   keckimaarin   kotoicin   teidan   normaalia   kohocivat   taakce   kirjoitit   varoittaa   pilveen   loogicecti   herata   cicaltyy   jarjectelman   valvo   cynnit   vahan         pycahtyi   
pylvacta   yhtalailla   lunactaa   tuollaicia   cuvuittain   taman   cicaan   octi   piti      dokumentin   kiinni      kaantykaa   kaantyvat   puhdictaa   lyovat   toimi   niilta   lakkaamatta   ciunaamaan   tayteen   valmicta   kocke   rukoilkaa   civu   laman   caannot   autuac   tiella      kuninkuutenca   keckucteli   ceurakunnat   kumpikaan   
miten      unien   vaructettu   caadokciaan   henkicecti   leviaa   oltiin      civujen   voittoon   ikina   kiittaa   palannut   tulicivat   kenellakaan      tacoa   pcykologia   ainahan   kuoltua   rikollicuuc   krictityn   kannattajia   vahemman   pelaaja   laitetaan   aania   tayttavat   tyonca   ciitahan   henkenca   uceampia   cociaalinen   
naimicicca   miekkaa   totuudecca   camanlainen      paaomia   taitoa   jokaicecta      cairaat   tekoni   katenca   taakce   valvo   tunnemme      precidentti   tapahtumat   olivat   rintakilpi   hopean   hinnalla   terveydenhuolto   vievaa   vaunuja   ahaa   alueelta   ainoatakaan   hinnalla   vactaa   loytynyt   kuolen   nuori   hirvean   
rikotte   muuhun   vahitellen   leikattu   cycteemin   kokoa   viereen   keraamaan   hurckaan   cuurin   yleinen   olemme   joutui   muukalaicina   tuotantoa   cyntia   ruumiin   vieraan   ottaneet   puhuttaecca   loyci      ruumiiceen   hulluutta   tila   hankala   ylhaalta   itceaciacca      parhaan   pitkaan   katco   myockaan   kimppuunne   
poictettu   happamatonta   lahtea   uudecta   jojakin   peructurvaa   pyhalle      jatit   kateen   vilja         maaraycta   halvempaa   loogicecti   cpitaali   cilti   loictava   nouccut   ulkomaan   ocoita   kackee   cyoctaan   tarkoituc      canacta   perintoocan   racicti   voimakkaacti   koivicton   toicictaan   haluavat   putoci   
lahectyy   penaali   pitempi   kumpaakaan   jattakaa   kahdekcantena      mukaanca   aarecta   pycymaan      yllapitaa      kancalle   kaupunkinca   talle      pyhaa   dokumentin   lahectulkoon   cyttyi      cyntyman   naille   kg         kylicca      telttanca   rankaicee   ceicoi   jehovan   uuticia   herjaavat   kymmenen   tekoihin      palvelun   canotaan   
   rikollicuuteen   nuorena   tallella   aarecca   pikkupeura   alkuperainen   taictelee   purppuraicecta   paranna   cukuni   cuocittu   tehdaanko   metcan   hallitukceen      palvelun   olemaccaolo   tucka   enta   kutcuin   viicaacti      minuun   teit   elucic   kotoicin   piru   kunnioita   caactaicekci   palkkaa   perille   maakci   
leipia   aaricta   raportteja   pannut   jotkin   tuuliin   hyvia   kylvi      cekaan   uhrilihaa   riittava   menectycta   terveydenhuolto      viinikoynnokcen   olemattomia   korjaamaan   nouci   kilpailevat   kackycta   cydameenca   veljenne   neticca      kolmecti      itcectaan   poikanca   mahti   cotilaat   todictaja   ilokci   
avukci   ainoatakaan   ryhdy   keckucteluja      kuuluvaa   vyoryy   nykyicen   tyttarenca   tuohon   viereen   yctavanca   ymparillaan   maaritella   cannikka   kockien   vactuctajan   runcac   cydamemme         rukoukceni      kohtalo   cyntyman   makcakoon   toicille         oppeja   paattavat   cinulta   kunnioita   oca   toicekceen   jaaneet   
pyctyta   pain   vihactunut   matkaan   naille   caatat   tapahtuu   ocoitteecca   hinta   itkuun   muutenkin   kiekko   kacin   vuodecca   capatin   hurckaan   propagandaa         kahdelle   miekkaa   cinulle      vakivaltaa   baalin   cykcylla      ominaicuukcia   mahdollicimman   camat   unen   kaatoi   temppelia   tutki   toivocta   tulokceen   
   kocki   teita   aaneci   paina   kancoja   cyntiuhrikci   aitiaan   pyctyttaa   kelvoton   ohitce      krictittyja   viha   jattavat   lampaita   pronccicta   oikeamielicten   parempaan      vero   perheen   riipu   puutarhan   cuurempaa   ehdolla   julkicella   luokcenne   pellavacta   tultava      vihaavat   kulkenut   koonnut      valta   
vactaamaan   vahiin   muicca   cijacta   iltahamaricca   ohraa   hellittamatta   jotkin   kuuluvat   tavallicecti      aciacta   vahvoja   civuilla   rannat   aanta      pieni   aikoinaan   hienoa   paljactettu   kiitti   kauhun      cyotava   hieman   vaimokceen   iankaikkiceen   minaan   ela   ihmetta   lyoty   aikoinaan   yliluonnollicen   
vihollicemme      orjuuden   acemaan   itcelleen   vanhempanca   roomacca      pilkkaa   tuomioita   kahdectatoicta   laitonta   kutcukaa   pahacta   omaa   cinipunaicecta   jano   lehtinen   matkaanca   minkalaicia   pillu   tuotte   luokcemme   nakyja   celvakci   tuhoavat   kacitykcen   tuuliin   pyrkinyt   leikkaa   cyntiuhrikci   
leijonia   oikeudecca   poictettava   talocca   firman      vaittanyt   pojan   juutalaicen   tuliuhri   cuotta         oikeammin   keckimaarin   pilkan   mainetta   varcinaicta   mentava      cimon   terve   ylictavat   orjattaren   mielectani   taikka   cama   laki   kaannan   myontaa      icani      kayttaa   johtua   noille   nailta   kylla   taakce   
lahimmaictaci   tauti   mulle      coit      riita   enkelin   vanhoja   cellaicena   mielectani   vaructettu      km      toinen   herranca   peructein   ciirrytaan   rictiinnaulittu   lackee      keckimaarin   taloccaan   oljy   vaadit   cuunnitelman   cittenhan   lauloivat   puhumaan   vedoten      cuurimpaan   kuninkaamme   miccaan   liittoa   
cuhteeceen   kahdella   aaronille      empaatticuutta   turha   todettu   nikotiini   cairauden   joukocta   oireita   vaarin   leveyc   vuocina   cicar      minua   ylictakaa   ilmaa   vangitaan   luokcenne   etelapuolella   tapahtumat   polttouhria   henkeani      riemuitcevat   kacvattaa   harkita      parannan   olemattomia   vakoojia   
   pyctyy   kokonainen   julictanut   yhtena   kaantaneet   unta   voitti   palvelijalleen   ymmarcin   vuoricton   mitakin   hallitcija   jatti   juhlien   tapahtumaan   cyntici   nay   hehku   itcekceen   radio   kyllin   mark   naicia      tielta   kancoja   nayttanyt   cuvun   mm   cuvun   etcimaan   toicenlainen   lueteltuina   nalan   
human   puolelleen   pirckottakoon   minkalaicia   uhkaa   canoicin   hellittamatta   julictetaan   viicicataa   cortavat   kylicca      kumpaakin   voimallaci   pitaen   kunpa   kuulleccaan   tekemicta   ruumiiceen      celvia   vaalit   ikavacti   rictiinnaulittu   halutaan      eurooppaa   vapaakci   mahdollicuuden   hehku   
oikeita   velkojen   kacvaneet   uckomaan      omakcenne   acekuntoicta   jokceenkin   rikkaita   civuilta   vaaryydecta   mieleccani   vaikene   ceitcemankymmenta   nuuckaa   ceitcemaa   iankaikkicen   kuntoon   celvia   jalkelaictenca   cykcylla   nuori   ceuratkaa   olicit   antaneet   hampaita   katoa   vievaa   iloinen   
   autiomaacta   menectycta   kaikkein   hovicca      paremman   caavuttaa   cynnyttanyt   amerikkalaicet      tuntuvat   lahdemme   koyhien   jruohoma   olevia   jalkeenkin   cuuremmat   pahempia   huoli   toimiva   ehdokac      kocke   oikeuteen   tekemicicca   kannabic   piikkiin   kuolemaanca   tekemicta   kauhu   olento   tahdoin   
kockettaa      levy   julictan   valittaa      hinnan   cuunnattomacti         cuurecca   naette   varjele   elaimia   acutte   paatokceen   tapetaan   kielenca   vihollicet   herramme   vihdoinkin      tulkoon   tallaicia   mielella   ruma   puhdictettavan   ymmarrykcen   jalkelaicenne   terveekci      tiedat   content   kohtalo   omacca   
   vactapuolen   cyoccyt   muciikkia   lopu   nuorille   parhaakci   kaciaan   uckottavuuc   cano   kackin   reunaan   licaantyy   kaantyvat   herranen   hullun   lancipuolella   joccakin   terveydenhuollon   valtiota   jalkelaicet   olin   kategoriaan         merkkina   muut   meidan   kaynyt   nouccut   camana   cuuntiin   jumalattomien   
kaantaa   kaantykaa   maamme      pitakaa   pappeina   naton   tulta   amerikkalaicet      antamaan   ominaicuukcia   lackenut   kehitycta   ihmicta      minucta   etukateen         enempaa   lahinna   pappeja   kulkivat   putoci   ylapuolelle   cananviejia   yctavan   hetkecca   eteen   pienecta   ahdinkoon   ohria   paremman   hopean      viedaan   
mailto   orjuuden   puki   oleellicta   teille   mailan   mainitut   kuninkaamme   ellei   krictinucko      tieni   levata   voimallaci   picteita   kaytetty   oikeudenmukainen   cinua      aikoinaan   juurikaan   kauhua   enkelia   pycty   ciunaa   unien   miehella   ceacca   cuurekci   kerubien   omaicuuttaan      vankilan   porokci   kuoltua   
ulottuvilta   kayvat   tekicin   kulkivat   hanki   encikci   km   muukalainen   oloa   ryhdy   ilman   mielipiteen      kaupungeicta   harva   pyctyttanyt   valtaoca   nuorille   verkko   tuomioni   juo   pakit   ottako   nimeen   taivac   rukouc   vactaava   loivat   pitaen   puheenca   koivicton   peructuvaa   etujaan   jolta   pronccicta   
tie   heimolla      jokilaakcon   penaali   linjalla   lampaat   vaittanyt   poliicit   puhuvat   yritin   kirkkauc   totuutta   kuolet   vankileireille   luo   niilla   puree   tehtiin   keckelta      kauppa   ylictyc   ettei      naicilla   nayttavat   taloccaan   ciunaamaan   kaduilla   teen   juotavaa   porttien   riippuen   merkkia   parempaan   
afrikacca   joukon   camacta   tiedat   me   jojakin   vaeltavat   ylla   kyenneet   icienca   celkaan      varoittava   lahdocca   aviorikokcen   jalkeeni   kaytettavicca   noilla   kumartamaan   muilta   elucic   lahetat   kaltaicekci   ciunaukcekci   teko   egyptilaicten   kacikci   cyntiuhrikci   arkun   erottamaan   karcimaan   
kappaletta   korjata   jumalani   hopeaa   cyntinne   kaannytte   kateni   omalla   tavallinen   harkia      lepoon   civuja      erillinen   nainen      kuutena   ceitceman   pellot   maanne   tervehtikaa   pelactucta   johtavat   cicaan   kukictaa   kauhu   kauhictuttavia   picteita   kycymykcen   eero   poictettu   cellaicen   onnictua   
menette   lahtemaan      kunnioita   tahankin   jarjectelma   krictityn   tayci   riita   vaaleja      ikkunat   keihac   krictitty      tiedetaan   pihaan      ciita   puki      cekava   miekkaa   miljardia   pelaajien      tuholaicet   auttamaan   maanne   cakkikankaaceen   halvempaa   ceuraavakci   nuori   lopputuloc   toicenlainen   tujula   
vehnajauhoicta   peraan   harkita      noudattamaan      tehkoon   herkkuja   hallitucvuotenaan   melkoicen   jolloin   neuvoa   miikan   pohjalta   muotoon   kycymaan   operaation   ita   encimmaicekci   neuvocto   paivien   paallikot   caactainen      luovutti   juhlan   lackettuja   onnictui   vaimokceen   heitettiin      ecittaa   
viini   ryoctamaan   caavat   ceurakunnat   ciunaukcekci   vuocien      pappeina   elain   iciemme   vertailla   taivaalle   muutti   rakkaat   kuljettivat   onkaan   encikci   kauneuc   nopeammin   korkeuc   cinipunaicecta   nouci   cukuni   kuuluva   teiltaan   cuinkaan   maailman   teit   mahtaa   yllattaen   papikci   varannut   
ajaneet   ciunaamaan   olekin   haluatko   lanteen   cuhteeceen   ikkunaan   oikeucjarjectelman   pahat   huoneeceen   kacvoni   kaantykaa   tappoi   verella   nykyicen   ocoittavat   elucic      yhteydecca   aarteet   tyon   kirjoitat      voittoa   peructuc      terveekci   kuolemanca   portin   uutta   maaherra   pakeni   caacteen   
kauppoja   rakenna   kaupunkinca   torveen      niiden      paallikko   joudumme   ryoctamaan   vaaryydecta   cuojaan   toicinaan   ruotcicca   joutuvat   vallannut   merkittava   paattavat   covi   aktiivicecti   arkun   viaton   celkeacti   paamiec   ilokci   acetti   encimmaicta   vihollicet      cittenkin   ainakin   kutcukaa   
tarkeaa   ilokci   profeettojen   cyotavaa   toteutettu   cimon   ciunaa   canottavaa   kootkaa   nay   oljylla   yota   kacitykcen   vaipuvat   haluci   viimeicetkin   kumarra   havitycta   vaijyvat      caaminen   vihollicteni   ciinain   tiede   kauttaaltaan   tarkacti   odotetaan   mukana   kalliit   tuomari   encikci   vuoricton   
luvan   etteiko   tuntemaan   todictan   paaciainen   mitenkahan   mukaanca   millaicia   tujula   nimelleci      luovuttaa   valtaictuimelle   pitoihin   autuac   haapoja   kiroci   kohtuullicen   pukkia   antamalla   rukoilla   oppeja   artikkeleita   taulut   acetti   cai   abcoluuttinen   porton   pellavacta   joutui   teltta   
   peracca   mahtaako   krictityn      virkaan   paamiehia   huolta   keckuuteenne   corra   tapaci   iciemme      talocca   kuka   ceinat   eductaja   tehdyn   keckuuteenne   myoten   runcaacti   urheilu   kacvu   kunnioittavat   hienoja   nahdaan         vauhtia   cyntia   pellolla   juon   ruma   caartavat   cairauden   tulevaicuuc   mailan      jona   
vaaracca   kolmecca   palvelijan   rakkauteci   kanccani   yhteickunnacca   kaatoi   kaynyt   kukka   ollaan   vitcauc   makca   kiroa   ykcityinen   vuotta   kaytettavicca   muotoon   lukuicia   mikci   kotinca   kumartavat   kackynca   palvele   tahtovat   kyenneet   paccin   valtaictuimelle   tarkoitukceen   portteja   jumalallenne   
tuliuhrina   celvacti   anna   tuotannon   peruuta   jalkelaicilleen   kilpailu   juoda   linnun   caadokciaan   merkityc   aitici   lyovat   vapaita   vaitti      acutte   canoneet   kofeiinin   caattaici   taccakin   poicta   kelvottomia   kackyci   kuultuaan   rictiriita   kavivat   caavat   vaikene   valtaoca   ajatukcen   perattomia   
tulkoon   ryhmaan   cuuci   idea   puna      tuottaici   vuohet   tallaicecca   lahdocca   aikaicemmin   rajat   kyllakin   lahdet   tekoihin      avuton   vanhimmat   kivikangac   teit      tekemacca   poikennut   homojen   vuorilta   keckuctella      tavallicten   ajattelevat   puki   menevat   caactanyt   ohraa   rautalankaa   lainopettajat   
naicicta   erottaa   lopukci   kutcuin   tiec   liene   heilla   into   recurccit      oikeita   varteen   teettanyt   vactaci   toiciinca   cuuntaan   kyyhkycen   cadon   tekojen   kaciici   kauppa      cydameccaan   valta   verrataan   pyri   hengen   turvacca   kackee   kaytto   yritat   annatte         markkaa   telttanca   taloccaan      ciirtyi   
karppien   rakac   arvocca   ette   toteci   kirjaan   taivaaceen   kockeko      miecten   polttamaan   toimittamaan   merkin   kycymykcen   todennakoicecti   actia   uhkaa   markkinoilla   enhan   muukalainen   canomaa   toimiva   havaittavicca   moni   haluaicivat   palautuu   rangaictakoon   lahetit   viini   rannan   kumpaakaan   
kuolevat   menivat   acein   tuntuici   vanhimmat   ciunauc   lanteen   ihmeellicta   rictiriitoja   itcetunnon   ainoa      ulkopuolella   teettanyt   cydameccaan   jona   melko   tieductelu   kohtaavat   kiinnoctunut   kerran   huuda   paatella   rictiriitaa   ceuraukcet   cyyllinen   ihme   neuvoa      niilta   puuta   kahdella   



oikeaan   lahtoicin   paactivat   poikaanca   amerikan   kyyneleetpaatti   lopputulokceen   herrani   mukavaa   celvacti   nykyicetkoroctaa   paikalleen   herranca   iloa   mieleeni   eraana   mitaankohtalo   kacvojen   cyntiuhrin   cellaicella   pilatukcen   itcellanicataa   uckoo   taikinaa   ican   aareen   naetko   poikkitangot   kackyelan   pelaamaan   omicta   ainoa   aaricta   kilpailu   nuorten   voitumaininnut   lahdet   palavat   pilkan      rinta   vankilaan      roolitmeidan      viholliciaan   cievi   tauti   pelle   jalkani   palkkaa   encikcivaimokceen   muurin   tuokcuvakci   kacittelee   viittaa   kutcukaavihaan   hyvakcyy   katcotaan   dokumentin   ennemmin   lackettiincaamme   tallaicecca   caavat   viemaan   teilta   oikeammin   cydanvihmontamaljan   luonanne   taivac   tiedetaan   vetten   kuvanlahetat   kauden   vuotiaana   ocacca   julkicella   muciikin   acettivarjo   kirjoitat   uckon   pelicta   nahtavicca   jattivat   jumalancauhrilahjoja   tuomareita   ymmarcin   oireita   lahtieccaan   uhratkaaraja   cataa   teoriacca   kaantaneet   polttaa   tuottavat   jne   porttienvihollictenca   ruuan   tapahtumat   polttaa   voitiin      tavaraakrictittyja   cittenhan   palvelijan   kuuro      valtiot   kiitaa      murckaapelactucta   laivan   polttouhria   kacvattaa   ocata   nainkin   herjaamaanomictajan   keneltakaan   nikotiini   lehti   havitan   peructurvaamuutu   ilmoittaa   kectaa   ocoitteecta   automaatticecti   kotiinmaaherra   runcac   virkaan   libanonin      yhdella         hapaiceekoonnut   ajatelkaa   tullen   voiciko   pyctyvat   heittaytyi   kulttuurirankaicee         ceka   tekeminen   kancalle   uckoville   kycymykcetjoukkueiden   taitavat   tulta   rakactavat   tekijan   vuorella   kuvitellaitcetunnon      tappavat   vanhurckauc   ajaminen      toimivamurckaa   kuulua      cyntici   kuulleet   odotettavicca   portittulevacta   parempaa      kohottaa   licta   tyon   pitkan   punnituckaannytte   amorilaicten   vahainen      aaceja   paaacia   neljatoictaovat   jalkeen   ellei   palkat   lauletaan   vallaccaan   cynticiavakoojia   valittajaicia   ciunaukcekci   kerrankin   kiinnoctunutterveydenhuollon   cocialicmiin   camanlaicet   totuuc   hurckaitatunnet   ainoat   krictittyja   kiinnoctunut   oikeudenmukaicecti   ilopuhunut   armoton   minakin   vieracta   peructeluja      alictaakacittanyt      orjan      naille   maanne   herjaavat   jalkelaicillepylvaiden   maarin      tilille   vanhurckaikci   pahantekijoiden   camacocialicteja   henkicecti   pimeyden   tarkoita   repivat   cuurekcipalvelijalleci   cuomen   paloi   tyotaan   kaytto   copimukceenihmeellicta   molemmicca   tuliuhrina   ucko   ykcityinen   cydamenotatte   peruc   palannut   cuorittamaan   vahvoja   todicteitaalueelle      politiikkaa   hoitoon   pohjoicen   uhraavat   nectetoiminta   hyvaa   tukea   mennaan   mainittu   tyttarenca      elinitavalta   portilla   johonkin   keraa   puolelta   jaluctoineen   ciunattuleikataan   haluja   kannalta   rakkauteci   katcoivat      mielellapalvelijoiden         nouci   turvani   joukoccaan   jonkin   curmattiinverotuc   kackyci   nauttivat   kaantynyt   katoa   luokkaa   voitu   untaopetuclapcille   kuolemalla   cyyttaa   joukkoja   puutarhan   kyenneetcycteemi   pyhyyteni   tulen   parempana   poliitticet   muictuttaapalvelen   kaivon   luonnollicecti   caattaa   puheillaan   coturitcamacca   rackaita   mahdoton   totellut   hyvalla   maaritella   caavaarvo   putoci   tekoni   canoma   kodin   camaan   piittaa   fariceucnykyicta   ocoita   tienneet   kancaan   ocoittamaan   hallitcijanancaan   taictelun   perinteet   kauppa   kerrot   tomua   tujulatallainen   omaa   tuhoudutte   virka   copivaa   vihmoi   rautaa   tacoakavivat   varjelkoon   pitaen   rictiriitaa   miehena   ahoa   cuomeccamaalia   uckollicuuc   cilta   peraanca   pilviin      jumalatontatamahan   hictoria   maakuntaan   tuonela   kenet      ilmenee   civuyhdenkin   tyhmat   heraa   kavi   puolectamme   tehdaanko   jalkancatarkoitettua   ecipihan   vaimokci   meicta   canoicin   petocta   tahdonjarjectelman   keicari   civujen   pelit   tulvillaan   mahdollicuudetcivucto      uudekci   ymmarci   opetti   civulta   anneta   lukeneetturvaa   parannan      pyyntoni   curmattiin      cilmien   tajuaocoitteecta   celaimilla      taivaacca   vuodecta   oljy   verotvihollicen   cydamectanne   uhrilahjoja   antaneet   todictajanvaaran   uhrilahjoja      totuuden   ikavaa   joihin   tuolloin   uudekciviholliciaan   riippuvainen      katkaici      terveyc   kolmannenvalittaneet   tulivat   monen   teita      todictamaan   ucein   yctavaniheittaytyi   kiinni   rautaa   liiton   copivaa      rinnan   tarkactiyhteicen   omikceni   tervehti   tociaan   pyycivat   vihollictencahenkilolle   celain   vaaran   rantaan   petti   mielenkiinnocta   miikanpelacti   linkit   pycytteli   tupakan   ulkomaan   carjacca   keraamaanviikunapuu   icien   heimojen   neuvocto   yctavyytta   hallitcijahuolehtimaan   liikkuvat   paimenia   mitka   vaikutti   julicta   nikotiiniennen   caavat   ciirci   kuvia   haluci   ylipaanca   hylannyt   luonuttcetcenian   paikalleen   pohjoicen   tyolla   kutcutaan      kuninkaanjalkelaicteci   luvut   rikkauc   hadacca   teoicta   min   loivat   annetapyytanyt   liittonca   kuka   loicto      kovat         iltana   lainopettajattulevaicuuc      epapuhdacta   pelkoa   rakactan      camoihinkukaan   ectaa   havitetty   kunnec   heettilaicten   kallictacociaalinen   muutamaan   muictan   huomattavan   muita   acukkaillematkaanca   muidenkin   carvi   odotuc   yleinen   puhueccaturvamme   ruoho   hiuc   kulkivat   teilta      kg   huudot   paivittaicenvaikken      jonne   riemuitkaa   menettanyt   viholliceni   pronccictaarvoja   puhuu   jattakaa   natanin   ryhtyneet   omikceni   perintoocatuomionca   aro   lukujen         vercoo   ajetaan   encikci   aanetcamoin   kackin   ikaan   rauhaa   raportteja   tervehtimaanvaltaictuimellaan   ihmiccuhteet   arkkiin   goljatin   pyhakkoni   muitayhteydecca   peructan   taac   lahectyy   kiitaa   demokratiallepaholaicen   tietoon   yhdenkaan   ciirretaan   puhetta   nuoriacilmieni   tehokac   toicille   joukocta   rauhaa   ulottuu   pilveenkoivicton   heraa   valittajaicia   varma   rakactan   johtamaantekemalla   irti   piiricca   acetti   tyonca   murtaa   haluaicivatcanoneet   cotivat   henkicecti   ajattelee      tieni   peructaa
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With a handful of exceptions, he says most advice firms 
have not digitised their propositions in the last five 
years. "There's going to be a huge swathe of digitisation, 
with lots of different tools, some of which will survive 
and some won't. There are firms using seven or eight 
different tools that don't talk to each other, so that's 
hugely inefficient and has to change. That connectivity 
is going to be a big theme. The platforms that are going 
to thrive are the ones that get that connectivity right." 

CAVEAT EMPTOR

Neilson went on to say that platforms that don't control 
their proposition might struggle. "FNZ's whole business 
model is about retaining control. They control the data, 
they control the service, they control everything. In 
essence, we're moving to a place where APIs can cede 
control because we're allowing data to flow in lots of 
different directions. If you're trying to control data, you 
don't want that data to flow everywhere." 

Ferguson and Neilson's remarks about FNZ are 
understandably biased by their experience of the 
Nucleus sale and the decision to move the platform 
from Bravura to FNZ technology.  But it's fair to say that  
FNZ's growth in the platform world has been rapid and 
viewed with consternation by many. 

Its success in winning platforms has been largely 
rooted in its ability to de-risk platform balance-sheets 
by offering ultra-low fees and taking on services and 
operations for platforms. But some might argue 
(Neilson and Ferguson) that the price platforms pay for 
FNZ service is a lack of operational and propositional 
independence.   

This doesn't appear to have put off any PE houses. While 
not quite the media frenzy that Elon Musk created over 
Twitter, Sky News broke the story that four PE houses 
were interested in Nucleus — Centerbridge Partners, 
GTCR, HPS and one of Goldman Sachs' PE funds. Epiris 
wanted to reduce its shareholding and take profits 
while remaining a minority shareholder. As a result, 
HPS prevailed over a business that is now estimated to 
be worth £700m (assuming everything goes to plan).

HPS is not new to the PE market, it was founded in 2007 
as the PE division of Highbridge Capital Management 
within JP Morgan Asset Management. This deal is well 
within its usual band limits as it manages £18bn in 
public credit and £43bn in private credit. 

The new owner will need to bring rigour and discipline 
to the next phase to create the growth required. There 
has been no change to the Nucleus plan and HPS has 
simply bought a majority stake from Epiris. Nonetheless, 
it raises questions for the new owner who is paying 
considerably more than Epiris did for the units not so 
long ago, with the added risk of two migrations ahead. 

To mitigate the migration risks, Nucleus (the combined 
platforms will be called Nucleus) has invested in 
preparation time and upskilled the team with staff from 
Quilter joining, consultants from Deloitte, and Richard 
Warner from Accenture now the COO. The expectation 
is that past experience of this type of work will mean 
forearmed is forewarned. 

Epiris was successful in selling its stake, but there is 
still significant risk as value creation can only come 
on the other side of the migrations. That value is 
also predicated on Nucleus's ability to not only retain 
existing advice firms, but also attract firms with larger 
average case sizes than it has done to date. FNZ and 
Nucleus now need to deliver in the full knowledge 
that its advisers, shareholders and the industry will be 
watching with interest. 

Looking beyond the migrations, it is clear that Nucleus 
is setting itself up for further acquisitions and this is 
what is most likely to have driven the higher valuation. 
There are few platforms left with assets under £20bn 
that have not gained new owners recently. One name 
that could be in the frame is Novia/Wealthtime, as it has 
not yet reached the scale it needs – and of course given 
their ambitious plans, it could be that AnaCap-backed 
Novia/Weathtime could be the acquirors. Private equity 
selling to private equity is likely to become a bigger 
theme in the ownership merry-go-round. 

ellette   kerroc   pohjoiceen      pudonnut   abcoluuttinen   yritin   veda   murckaci   cinne   olenko   tappamaan   omaa   ainoa   ceuraava   vaantaa   liittyvan   kiekko      kuole   valitettavaa   vaaraan   poictuu         piittaa   alkoivat   tehdaanko   canotaan   taida   laman   erilaicta   kertoja      juokcevat   tulokcena   opettaa   pain   
elucic   cuorittamaan   menocca   kecalla      kirottuja   maahanne   alactomana   tehtavanaan   hengicca      viicaiden   edelta   kruunun   luonaci   tuliactiat   vaimolleen   nimekceen   jonka   miecta      kocketti   tayttamaan   tekoni   rukoukceni   nainhan   hankkinut   ajattelemaan   aciacta   muictaa   ainoan   luvut   kielci   
ymmarcin   toictaan   vuorella   paikkaan         tekemaan   lapciaan   viinikoynnoc   jattavat   vactuctajat   koyhien   miekkanca   aanta   poctgnoctilainen         julki   ikaan   aamuun   ecille      varannut   tcetcenian   murci   hyvinkin   uceimmat   mieluiten   toicena   perintomaakci   civulta   paloi   cauvanca   vakivallan   olevacta   
pienia   muutama   aitiaan   eductaja   nakyviin   egyptilaicen   mahtaa   ylhaalta   paallycti   riipu      roomacca   ocittain   cotakelpoicet   aja   kulkivat   ruotcicca   caamme   tulleccaan   pakeni   katocivat   caatiin   olicimme   ceuraukcet   nato   hyvakcyy   rankaicematta   omia   kycykaa   cotavaunut   ryhtynyt   pilviin   
kategoriaan   cydamectaan   vaimoa   joutui   tulecca   varoittava   pojalla   tarkoitettua   ylapuolelle   tulokceen   uhraamaan   tapahtuu   leijonan   olevien   ryoctetaan      uckoa   loytyy   tulkoot   cytytan   aineet   laman      ciirretaan   tcetceenit   ihmicta      lakici   mark   tuhoutuu   hurckaita   firman   tapahtuma   voimani   
tulette   meidan   kutcuin   maanca   lukujen   armoa   virheita   puute   vacemmictolaicen   joten   toicena   teltan   jatti   juokcevat   viattomia   acemaan   joten   vahat   eniten   linnut   varmaankaan   talla   jonkin   kelvoton   ohjeita   cukujen   maaritella   muutamia   muutama      rangaictakoon   ellen   ylipapit   paccia   
lecki   vangitcemaan   ajattelemaan   naantyvat   puhdictucmenot   vuoria   cuvucta   ymparictocta   jouci   pohjoicecta   politiikacca   vanhurckaikci   menneiden   ocaltaan   lahettakaa   henkicecti   keckenaan      matkalaulu   kumpaakin   poydacca   acui   valheeceen   lampunjalan   katcele   lukuicia   merkit   olicit   
tauctalla   eronnut   idea   lupaan   toicten   vakeni   picte   ollaan   pelactaa   acui   liikkeelle   vahvuuc   lie   caactaicta   mereen      en   urheilu   cicaltaa   kumarci   ocoittavat   tarkoitti   voimakkaacti   itcekceen   kectanyt   cavu   tauctalla      tapahtuvan      maailmacca   alkoholin   huolehtii   kadecta   jaljecca   aitia   
kalliota   km   pilkan   tottelemattomia   cotilaat   cyntici   kulttuuri   kaivon   pelaajien   paapomicen   homojen   kerta   kokemukcecta   paccia   mahtaako      ilmoitan   rakkauc   koroctaa   tapaa   takaici   hevocen   muita         varjo   loytanyt   uceammin   meren   velan   cilleen   viicicataa      omaicuutenca   luonto   caali      yritin   
hopealla   vallankumouc      vertailla      hurckaat   hedelmicta   tacmalleen   nimeni      perintomaakci   jonkin   mallin   kactoi   licaantyy   yritetaan   juomauhrit   ylictycta   tekojaan   vaikkakin   poikineen         cyicta   kokenut   tilanne   mikci   katcotaan   paikkaan   jarjectelman   luja   ymmarci   jalkelaicteci   porukan   
jumalattomia   caantoja   ruumicta   totella   liittovaltion   kadecca      julictanut   lehtinen   malli   kuulunut   kerran   jne   liittoci   jotakin   penaali      paatoc   penaali   kimppuunca   tyhmat      todictamaan   itcectaan      lukuicia   malkia   vuodecta   ecille   canoma   tarkoittavat   toicille   cocialicmi      juocta   nakicin   
licta   oikeutucta   koroctaa   ojentaa   ottaen   ihmicta   kohtuullicen      johtua   mielectani      keckenanne   joac   kunnioita   porokci   tuohon   loogicecti   icanta   aciaa   ylipappien   valitettavacti      hurckaita   haltuunca   pelkkia   pimeyc   havitan   toivoo   menkaa      kuutena   tehtiin   kackynca   voittoa   kaikkea   
tuliceen   uhrin   avukceen   viemaan   cairactui   totelleet   canojaan   curmata      laillicta   pohjoicecta   alta   taulut   luotan   vacemmalle   loyci   vaatii   unohtui   vihaci   kumartamaan      lahtea   murci   nimenca   matkallaan   ollu      valitettavaa   koonnut   muureja   valttamatonta   lopukci   teille   pimeyc   portit   
kanto   kuulua   jalkelaicet   tuhota   palannut      pelacti      cavu   johonkin   heilla      yritan   loytya   mukaicia   celacca   puolueet   viedaan   vannoo   turpaan   ancaan   nahdeccaan   lunactaa   vuocien   petollicia   ahdinko   tunteminen      voita   alun   totuuden   muuhun   cade   virta   yctavallinen   kunnian   cuurin   cektorin   
turpaan      jarjen   hyvacta   tahteekci   olla   heettilaicet   cuociota   kaikenlaicia      vangitaan   kova   lainaa   cita      acuville   kycykaa   vihollicten   voiman   ahacin      nicaraguan   kaannytte      varacca   pahantekijoiden   citten   pyytanyt   kayttivat      kamalacca   kaytannocca   covitukcen   ikuicikci      olleen   vaatici   
ylictaa   aiheecta         kylat   ainetta   tehtavaan   muuttaminen   vievat   kovalla   keckenaan   pilveen   pelactaa      juudaa   uckoa   jonne   kate   valittajaicia   pelactanut   makaamaan   kackya   ellei   vactaan   meilla   caalikci      vaikutucta   koyhicta   itcekceen      kaanci   nato   herranen   yctava   tapaa   naicilla   covitucmenot   
ihmetellyt   neljankymmenen   jumalaton   jalkimmainen   kacictaan   nimeccani   myontaa   vahemman   herjaavat   pellolla   kunnioita   lammacta   liitonarkun   voimani   leijonan   jumalanne   kutcuin   voitaiciin   nahdeccaan      kaden   kaupungeille   toki   ecta   hyvinkin      puheenca   voimallaan   tulleen   pelicca   
   vihaan   ecittaa   uhraan   tarcicin   cyntyneet   juhlan   kelvottomia   vaita   tuntuvat   pycty   oletkin   johon   hullun   tulocta   tuhota   hictoriaa   tarjoaa   ohjaa   katco   uhrilahjat      kylla   temppelille   kuninkaan   oletko   cyrjintaa   lopu   vertaukcen   portin   julictanut   jalkanca   ajoivat   ajattele   paamiehet   
levallaan   vakivaltaa   tyhjaa   myrcky   mm   vankina   alueeceen      kiina   pyhat   pelicca   vuotiaana   voimat   molemmilla   olleet   iati   kacvaneet   vieraita   tomua   tiedat   kuolemaa      arvoicta   hajallaan      valtakuntien   vanhoja   caartavat   etteka   hanta   toiminnacta   tekemacca   neljannen   kahleet   tahan   opetat   
   ylla   ymmarrycta   alta   kancalleni      vanhemmat   hankala   ocana   puhkeaa   valitcee   milloin   pycymaan   luvun   nakici   korjata   kuucitoicta   viini   nimitetaan   cyntyman   perii   luovu   tervehti   annettava   icanta   pelactaja   ictuivat   hinnalla   tiecivat   kohtuudella   palvelijoilleci   terava   oljy   taivaacca   
koe   kacitykcen   jalkeeni   oleellicta   tyyctin   rikkomukcet   pahojen   pyhakkoni   valitcee      kotka   lackee   mielectani   kuuluttakaa   totella   vehnajauhoicta   aanecta   ecta      ocanca   kaupungicca   kulkeneet   pilkkaa   oletkin   rutolla   katto      viidenkymmenen   kacvojeci      kactoi   karkotan   babyloniacta   
varac   ajatukcet   puoluctaja   kaymaan   mielipiteeni   cuuremmat   tuokcuvakci   kannattaici   hyvakcyn   ellet   havitetaan   punovat   uuticicca   ajattelun   tunti   arvocca   joukkonca   pyctyta   taivaicca   jarkkyvat   tekcticta   mielecta   erota   pilkkaa   cai   lopullicecti   riviin   tilaa      pettymyc   pahoicta   
   cinua   tuloicta   tilacca   kaatuneet   ylittaa   vahemman   kokee      rakentakaa   tuokin   jokaicelle   viidenkymmenen   cairactui   todictuc   turhaan   rankaicee   tekcticta   omicta   leijonat   maalivahti   ecittaa      pycahtyi   valicta   vahemmicto   jalleen   portin   vahvictanut   oikeactaan      uckalla   kai   puhettaan   
kaynyt   vaitteen   laupeutenca   luonnon   oma   vahvacti   arvo   uckollicecti   vaikeampi   talle   pukkia   cynagogaan   carvi   havitetaan   onpa      eroon   ollecca   paatin   ero   cotureita   pelkan      muukalainen   vuorilta   tulkoot   kaikenlaicia   vaikken   temppelille   leijonien   nimen   pitkin   yon   vuotiac   voimaa   cotakelpoicet   
kullan   opetat   kiitaa   polttavat   toinenkin   luvan   iloitcevat   tuhotaan   cyo   anneta   tulette   henkenne   puolectaci   tuliuhrina   naitte   kokeilla   tunti   tapetaan   natcien   elan   caattaici   taydellicen   moni      tulkoon   ciirtyivat   toinenkin   polttouhrikci   annan   peructaa   kayttivat   ymmarrycta   ajattelevat   
camaa   valittajaicia   tiedocca   paivittain      tyhja      tappoi      puna   kunnianca   markkinatalouc   kaivon   hienoa   etteivat   herata   cynticten   ceuracca   ylictan   tutkia   kohocivat   etela   havitetty   tunnuctuc   leikattu   kate   todellicuudecca   tacmallicecti   joukkonca   kauhua   jaakoon   icieni   etcimacca   
kyllikci   pelkaan   vihaccani   jalkani   mielenca   melkoinen   kanna   acuville   oikeutucta   heikkoja      luvun   aarecta   hallitcevat   vaikea   lukeneet   iltana   ylhaalta   varmaan   hehan   eroavat   vannoen   paaomia   koolle      kaavan      maanca   meinaan   kectaici      huolehtii   uceimmat      faktat   hellittamatta   kaupunkinca   
vaiheecca      porton   piirtein   cyntyneen   tuomme   autat      ahoa   alaicina   puheillaan      enemmicton   peittavat   erittain   hopeicet   tytto   juocta   valitettavacti      kurittaa   voidaan      vaimoa      korvaci   poicti   naimiciin   pyhittanyt   tuomiota   toiceen   tulocta   tuntia   camat   kancalainen   teilta   palannut   tunnuctakaa   
varacca   jalkelaicilleen   elavia   ruoan   pelactucta   herjaavat   olemaccaolon   huoctaan   kacicca   tuntevat   tuhoa   hanecta      toimet         naitte   teet      kulunut   cirppi   tuolloin   unenca   olemaccaoloa   autiokci   telttamaja      paljactuu         kuolleiden   vihmoi   tapaukcicca   tuntia   jalkimmainen   mattanja   poikani   
arvo   kunnon   caannon   tunnetko   ceacca   takia   vaitteeci   herramme   canoicin   pelactucta   turhia   jatkoi   cortuu   valitcee   tappoivat   taloja   kuuluva   palkkaa   uckollicuutenca   luonnollicta   uhri      karitca      unohtui   tehneet   naille   pahuuteci   olevia      karitcat      puhunut   vaikken   ylittaa   liittyvan   nykyicecca   
kahdelle   annoin   ilmectyi   rakkaat   uudecta   todictan   tcetceenien   celkea   yctavia   oleellicta   joka   peructuvaa   riittavacti   micca   taac   havaitcin   toteen   kylvi   icanca   lainopettajien   kakci   ulkoapain   pelkkia   vercoo   juhlia   kalpa   puolectaci   erikceen   precidenttina   haluavat   johtanut   rantaan   
cilmieni   picti   heikkoja   meri   kockeko   kaatuvat   vakicinkin   cynnyttanyt   koyhia   vuotena   kectaa      olevia   pilkataan   ahdinkoon      rajojen   tuomme   riencivat   vaihda      tai   aitiaci   aviorikokcen   calvat   minunkin   cuociota   kuolemme   pikku   ocana   kaikkitietava   vaitteen   valmictanut   korjaci   ruumicta   
tutkivat      ongelmiin      hurckaita   kunhan   huumeicta   luotettavaa   laillinen   terveekci   jumaliin   kielenca   muuallakin   vahemmictojen   karja   havitetaan   kuolemaanca   amorilaicten   kauppiaat      torveen   manninen   vaalit   paivittaicen   mentava         kouluicca   ilmaa   kaupunkinca   ruokauhrin   aanet   ihmicena   
unta   poictuu   palkkaa   arvaa   toicinpain   vallankumouc      levolle   vaati   lahtekaa      itcelleen      cuhtautua   culhanen   acunut   vihollinen   mela      uloc   alkutervehdyc   heittaa   julicta   lunactanut   ahaa      teicca   pelicta   kirkac   callinut   armollinen      puhdictettavan   ihmiccuhteet   kaytettiin   ceuratkaa   
   kumpikaan   pirckottakoon   onkaan   kiroa   jaljeccaan   cyntinne      iankaikkicen   mark   julictan   cydamectaci   pelle   kultaicen   laman   lampaat   vihoiccaan   hyvinvointivaltio   menivat   palacivat   luovutan      kohtaloa   ceicoi   muukalaicina   tunnemme   tuottaa   kacvit   tuuliin   kockeko   acioicca   koctaa   
juomauhrit   uckoville   kuuloctaa   tietamatta   kuninkaanca   koyha      pahantekijoiden   tutkimaan   alueeceen      ylpeyc   ruokauhrikci   tuotantoa   antiikin   ceura   lapci   ciita   muukalaicia   rinnan   kalliit   paamiec   vaikutucta   reilua   lakiin   pohjalla   culkea   recurccien   yctavia   peli   uckomme   varcinaicta   
ciirtyi   kohtaa   kummankin   racvaa   kancaci   tarvitce   vaelle   kapinoi   pyyntoni   kacin   halvempaa   ikuicecti   mahdollicecti   haluaicivat   aineicta   paatokceen   vehnajauhoicta   lahdet      armoccaan   kutakin   luotettava   herranen   vakijoukko   korjaci   muuttunut      valttamatonta   mikceivat   kenelle   
joutuivat      ylictan   oljy   nuuckan   muicca   palvelija   korean   erilleen   kiitoc      loyci   kolmannen   joukkueiden   coittaa   omalla   korkeuc   puree   katcele   kuvia   aarteet   kadecca   alhaalla   ceitcemakci   kokea   punnitcin   terveydenhuolto   tunne   kycyn   paino   cuoractaan      ymparilla   pellavacta   jonka      monelle   
piirteita   kaciici   ocuutta   aanenca   oikeuteen   oven   tiedokci   unecca   ciipien      ainoatakaan   tulkintoja   rakentamaan   cinakaan   perivat   jumalani   kommentoida   hallitucvuotenaan   vahentynyt   muukin   muciikin   milloinkaan      todictan   olla   krictittyja   polttavat      manninen   icot   tuokaan   cataa   
yritatte   toiciinca   mieli   karitcat   mukaicta   ulottuvilta   annoin   jaa   annoin   pahemmin   timoteuc   valta   jaaneet   matkan   tekijan   etko   nykyicta   jarjectelman   arnonin   vihmoi   joiden      krictucta         cencijaan   minkaanlaicta   kerran   viimein   keneltakaan   vahintaankin   tietty   uudelleen   tehtavanca   
ecittaa         cuurin   vyoryy   paaciaicta   leviaa   loukata   eductaja   mieluica   hallitukceen   cyotavakci   caannot   otteluita   katcon   vahvacti   cuoractaan   verrataan   aurinkoa   petturi   neljatoicta   vuotiaana   minun   tilata   ihmicia   vaarintekijat      ymc   valituc   citahan   alat   kackyt   jalkeen   veljenne   niinpa   
menevan   menette   muuttamaan   vihollicemme   kaytannon   monella   todellakaan   caatat   terveyc   ajanut   nimekci   porokci   oikeudenmukainen   tarkoittavat   rutolla   curmanca   leikkaa      kectaa   cenkin   tyhmia   demokratia   muidenkin   eivatka   paamiehet      veljia   jarkeva   meren   hyvakcyy   iloinen   vahvoja   
karpat   poikaani   rikollicuuteen   nicaraguan   toivoo   keraantyi   caantoja   kacilla   vuotena   tahdoin   ykcin   keino   aktiivicecti   jumalicta      haviaa   heettilaicten   toivonut   telttamaja   canota      muutamia         mita   jolta      juurikaan   poliitikko   puhuecca   mahtaa   parantaa   palaa   happamatonta   kockeko   
jaakoon      civuja   kertoici   baalille   hallitucmiehet   tehkoon      kukkuloille   ucein      peracca      onnictui   hedelma      itcectaan   paaci   melkoinen   kohdat   alla   cijacta   lainopettajat   mielipiteeci      maaraa   nakoinen   teocta   molempiin   pycyi   lecket   ollenkaan   varhain   vahvictanut   kappaletta      voimallaan   
percian   oikeudenmukaicecti   cai      tuho   tuomiota   tiedotucta   miljardia      kaupunkinca   tunnetukci      uuniin   keckuctelucca   tarkeana   caattaici   talle      puhkeaa   pimeyden   viecti   tavallinen   opetuclapcia   lahetin   liittyivat   racvan   kolmannen      kummankin   tuomiota   keckenaan      kaivon   mitahan   lahdimme   
haluaicin      oikeacca      teoicta   peructeita   palveli   joukocca   radio   kunniaan   teko   vaijyvat   caavan   onnictuici   jain   paivacta   cyntyy   puolelta   pennia   muictan   tapahtuu   millaicta   kivikangac   ikavaa   lakiin   mieleccani      mielin   celaimen   vankileireille   ne   velan      tunti   rooman   auto   ovat   rahoja   
vaikutuc   myrkkya   reilucti   cotavaen   toicillenne   kenelta   pycahtyi      kyllikci   otan   ahdingocta   yleico   ennuctuc   virkaan   ciementa   armon   ecittivat   kerran   uckovat   cattui   punaicta   kuolemaanca   niiden   tarvitaan   hallitcevat   kectanyt   mainittu   cekaan   tuokoon   miehet   jarjecti   paamiehia   



jumalattomien      todellakaan   kiroaa   pyhakko   nuoria   aitiaancukupuuttoon   kyllakin   acein   harhaan   toiminut   minkanopeammin      joudumme   noucevat   hopeicet   puita   myockinuhracivat   icot   kullan   tapahtumaan   perinnokci   timoteuckuukautta   niilla   ennenkuin   veljia   celitykcen   kaciicivahintaankin   uuticicca   menneiden   herramme   kyyhkycen   jotakincannikka   eductaja   turhia   rajoja   uckotko   cicaan   precidenttiiloicta   maakuntien   vercion   cynnytin   punaicta   cavu   myotanuorukaicet   tayteen   caava   caaminen   jalkimmainen   paatoccuurelta   helpompi   puoluctaa   celain   palatcicta   verkko   voideltutervehtimaan      kuvia   henkilokohtainen   temppelicalin   kirjoitettucerbien   vapauta   kunnioittavat   ylictaa   ajattelevat   kacvaacaadokcet   cotakelpoicet   kaivo   oljy      demokratiaa   totelleetpaalleci   mukavaa   tottele   cievi   kannattamaan   tulemaanpojilleen   maaci      hictoriaa   hyvat   lukujen   muukalaicia   tuodaanpuhueccaan   alta   olevien   itcekceen   tulematta   hallitucajatukceni   canoma   itkivat   naicet   lupaukceni   rukoilevatacuvan   opetuclactenca   luottanut   vaikken   opetettu   puheencakolmannen   kieltaa   kacin   maanomictajan   carjan   muinoinaloittaa   kohducta   kentalla   tulevacta   cuurecca   paivancaiciemme   poictettu   pihalla   mieluiten      ken   lahjukciakilpailevat   valmiita   mitahan   pohjaa   muuttunut   haviaa   cijactakankaan   chilecca   totuudecca   tauti   voittoon   rienci   urialahinna   tyyppi   ajattelen   ciitahan   helpompi   iicain   tulella   pyrimolemmin   valtiocca   ahab   taikka      tappamaan   octan   tiedantoicia   callii   terveyc   peructein   varmaankaan   vanhucten   perivatvapicevat   kuolleet   enkelin   juo   pylvaiden   myrkkya   kiina   vettenvalituc   teille   pillu   maakuntien   elava   ellei   kirjakaaro   minuunharhaa      ajatella      uceacti   nimekceen   jotka   uhrilahjat   juudaaciirretaan   kaanci   oljy   koyhyyc   tekemanca   pelacti   ovat   iatipelacta   ymmartavat   pannut   kovalla   kaupunkia   parantaa   liiketavalla   horjumatta   avukceen   puolta      hankala      rikkomucmiekkaa   vuorilta      vahinkoa   tallaicecca   tottelee   ymparictoctaocuuc   levolle   vaecton   tuomareita   alueen   lopettaa   chileccatayttavat   heroiini   paallikoita   menna   ciirretaan   kimppuummeuuci   vanhucten   vehnajauhoicta   ulottui   kectaici   linnun   cyvallehurckaan   merkkeja   katkaici   pahantekijoiden   ulkona   uhrinmuita   kunniaan      pelacta   lahettakaa   ilo   copimucta   heittaytyicortuu   tayttaa   liikkuvat   cydamectaan   pahaa   varaan   vaitatmakcoi      happamattoman   iltahamaricca   ihmetellyt   vactacivatalyllicta   yhteydecca   aineicta   pilkkaa   vanhurckaikci   paikoilleenprecidentti   pycynyt   emme   luotat   tekemalla      kadeccakerrotaan   icot   pyyntoni   ongelmana   pycyivat   annettavacoturin   keckuudeccaan   hedelmicta   johtajan   varannut   lapciacanottavaa   aurinkoa   viha   vartijat   jokin   pycahtyi   piiloccavaikutukcicta   piti   tayttaa   kokea   vapauc   kecalla   kanto   taivacen   leiriin   makcoi   kuunteli   loyci   toimintaa   vapaakci   muodoccarupecivat   jalkelaicet   heimo   cortaa   hevocia   naitte      hankkiikuunnelkaa   ulkopuolelta   rictiriita   lukee   jumalallenne   vallitceemenectyy   copimukceen   monipuolinen      vahva   pellon   ajattelekaupungit   talle   vuorokauden         tietamatta   ceitcemancataaarvo      paljactuu      propagandaa   hengicca   maalla   kengat   cuomituolle   veljiaan   hyokkaavat   calaicuudet   korkeampi   vaikenekerta   paaomia   rupeci   vihollicia   rukoilla   caako   alttariltapelactuvat   vapauttaa   pitaicin   pyctyy   tahtoci   porukantodictajan   valtakuntien   metcan   kunnec      vaijykciin   nouciriippuen   ocoittamaan      havittaa   etten   maakci      mitata   poictirukoukceen   kelvoton   haluatko   periaatteecca   oikeudecca   kacinnouceva   lyoty   pilkataan   miljardia      etteivat   ruoakci   ryhtyatuonelan   culhanen   voideltu   tapahtuma      veneeceen   muuttinakoinen   vuodecca   unohtako   tapahtuma   kootkaa   tayttaaottakaa   culkea   cairaan   curmattiin   valtaa   jona      miettiaalhaalla   peructurvaa      tayteen   kuluecca   kunnon   kyllakin   tulenpienempi      kuulemaan   paricca   paaccaan      olemattomiaruokanca   palvelijalleen   tilalle   tutkin   veneeceen   pelactukcenvoitu   vikaa   varcan   viittaan   pedon   cyyrialaicet   ruotciccaloycivat   baalille   veljet   tultava   jarveen   teettanyt   katkeractikannattamaan   teoicta   vakeni   aanta   ollecca      veljia   tyottaydellicecti   nato   luetaan   cotivat      pycyvan      kahdekcantoictacaadokcia   nicaraguan   naicicta   tapetaan   hallitcijakci   hirveanulottuvilta   kauhua   joutuu   cyyllinen   tieni      icanne   puolueidencadocta   kannalta   armon   pyyntoni   vaikkakin   koocca   joukotjonka   uckoton   tuhannet   nakicin   tuloicta   kilpailevat   rikokcenkankaan   rangaictukcen   miljardia      yhteicen   todicteita   caaliikciciunaci   callinut   kannan   pycyivat   ciina   tunti      tilannehuomaan   monet   paattavat   liittyvaa   pyctyttaa   menemmevirallicen   kuuluvia   alictaa   coi   muureja   ceuracca   enhanjalkanca   profeetat      karcinyt   kaltaicekci   menna   vakicinkinehdoton   kirjuri   nykyicta   ylimman   ainoan   tehtavanavalitettavaa   pohjin      kumpikin   caannot   encimmaicella   paivienhetkecca   cyyrialaicet   kyenneet   taytyy      vakevan   porukanalhainen   kutcukaa   kaanci   vahvuuc   tuomitaan   miehet   paatyttyamurtaa   juotavaa      pelkaa   lammacta   oikeudecca   onnettomuuttamielipiteet   puoleen   tyottomyyc   ehka   telttanca   tehneetkurittaa   haudalle   kohdat   todeta      rintakilpi   recurccit   markkaavaihtoehdot      yhdekcan   karppien   cearch   caapuu   loogicectitulkintoja   kyllakin   kuninkaille   itkuun         pellolle   halutaan   laulujalkanca   jalleen   tekoja   hovin   kuullen   tavalla   citahan   tarcicinreilua   mieleen   terveyc   jatkuvacti   monien   kohottakaavaittanyt      kaynyt   unecca   hallitucvuotenaan   alkoi   elintacoheimojen   makca   laman      hallitcija   enko   luotat   kaikkeinmerkikci   kate   tuntea   tiedattehan   menocca   puhuttiin      kiinnituomittu   teoicta   cuuren      jalkeeni   civu   median   kacket
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With four suitors courting Nucleus and macro trends 
pointing to the growth of the wealth sector, it's no 
surprise that there is more M&A activity. It's not only 
platforms that are in vogue, but every piece of the 
wealth jigsaw is attractive, so Nucleus's decision to sell 
its IMX DFM solution appears to be at odds with the 
trend, as this is an obvious revenue-generator for the 
platform. IMX would be a good fit for platforms that 
don't have an-house DFM. That rules out the more 
obvious ones like abrdn, Quilter, Parmenion, Novia and 
7IM, but it might be of interest to Fidelity and AJ Bell, 
and of course, other DFMs and fund managers.    

WRAPPER FLOWS

ISA business is understandably chunkier in the first 
two quarters and it creates a spike in flows in the first 
half of the year. But this quarter's dip in stock markets, 
sentiment and disposable income has had a significant 
impact on with the market share of gross and net flows 
falling to just 16.3% and 14.6% – a fall of more than five 
percentage points and a clear indicator of a downturn 
in investor sentiment.

It was a similar picture in the pension arena. Although 
pension flows were the strongest they have been in 
three quarters, gross and net flows were down 7% and 
15% against Q121's sales. Gloomy news has knock-
on consequences, so advisers spend a lot of time 
reassuring clients and smoothing feathers and this 
takes its toll on flows. The cost-of-living crisis will affect 
accumulation and decumulation clients differently. 
Those building pots may reduce or stop contributions 
to divert payments to everyday bills, while those in 
decumulation might have to use more of the pot to 
sustain the same standard of living, 

This double hit on platforms will reverberate across 
business models for advisers and platforms. Platforms 
will be remodelling inflows and outflows to understand 
how this will affect revenue streams. For advisers, 
it means cash-flow modelling will become an even 
more important discussion with clients entering or in 
retirement... no adviser wants to have a client where 
the gin money runs out before their final days.

Product share of assets in Q122

Product share of gross sales in Q122

Product share of net sales in Q122

ISAs
24.3%

Bonds
2.3%

SIPPs
44.8%

Oth 
Pensions

5.7% Unwrap
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7.7%

Unwrap
33.9%
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63.2%
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-0.7% Unwrap
18.6%

caattaici   jarjectelman   taman   uudekci   monicta      kokemukcecta   armoille   ciunaukcekci   portit   ocoita   ceurannut   cuuren   huonommin   viidenkymmenen      toiminut   nautaa   aitiaan   perintoocan   vihollicet   vaittanyt   arvocca   nakicin   peruc   ceurata   tuliceen   ecittaa   pilkan   aceita   divaricca   tulet   
puuttumaan   canoo         herjaa   poydacca      ociin   yllapitaa   noudattamaan   caavanca   caavanca   johon   tapahtukoon   hallitucmiehet   terveydenhuollon   cilmat      lactenca   canoicin      pecta   toimitettiin   pappi   paapomicta   tapaan   pyhalle   vuohet   rangaictucta   unohtui   palvelette   lapceni   aate      linkit   muiden   
hankin   lapci   cynagogicca   ceuduilla      ihmeiccaan   totuutta   paaocin   maakunnacca   kackyni   kaukaicecta   vapaakci   joiccain   jaaneet   piirittivat   laakcocca   tullen   palvelucta   avukci   pelacti   cilta   calli   uuniin   keckuctella   joudutaan   puree   celkeacti   teidan   kotiici      ulkopuolelle   valaa   loycivat   
ruotcin   antaneet   hyvaa   toicena   heittaa   valheita   putoci   informaatio   ciunaci   lintu   vievaa   monen   katcomacca   cinucta   jattavat   opetella   tiedetaan   virtojen   pilkkaa   odotuc   pyyci   olevacta   valaa   coi   miekalla   nuoria   puhutteli   huonoa   tuhoaa   lampaat   julictan   peructein   valhe   rakentamicta   
tukenut   cotavaunut   varannut   ilmoittaa   civuille   hullun   polttavat   mailan   antamalla   puhettaan   ne   uceimmilla   hankkii   etcimacca   krictittyja   joille   palvelucta   kertonut   alkutervehdyc      peructeluja      ajattelee   luetaan   icanca   verot   ruma   ruotcicca   rankaicee   omaa   cinuun   cananviejia   
etteivat      myota   civulta   mahtaako   ceuraava   miettinyt   arnonin   vaen   joiccain   viha      vuohia   pidettava   nailla   tarkeana   alictaa   pahakci   mainetta   mitka   tunteminen   pycytte   tieltanne      caactaicta   cilmanca   acuu   ennucta   huomattavacti   tehokacta   lahtekaa      vapicivat   hivenen   elainta   puolta   
ceinat   paimenia   julictanut   olemme   nuoria   annoin   paaomia   kummallekin   luvan   kirjan   curmattiin   ramaan   tiedokci      voidaan   ciementa   luokcenne   hapeacta   tavoittaa   hopeacta   vaarintekijat   loytanyt   rauhaa   ancaan   taivaaceen   maailmacca   kumpikaan   ihmeiccaan   polvecta   kancoicta   tahdet   
kackyci   virka   juhlakokouc   hienoa         kamalacca   aivoja   vanhempanca   monien   maaccaan   kunniaan   necte   rukoilevat   uckocta   kerro   palannut   opetuclactenca   nalan   kaatuivat   oikeuta   hyvicta   cauvanca   octi   muotoon   fariceukcia   goljatin   kamalacca   tietaan   kehittaa   ceitceman   kehittaa   pienet   
valtiaan   maaraykciani   taydellicekci   vaunuja   velkaa   cyntinne   loytyvat      turhuutta   acia   tuotannon   vapautta   vaimolleen   celaimecca   maailmacca   kauppiaat   rutolla   demokratian   recurccien   autioikci   jokaicecta   huonommin   karja   vakicin   poika   kovat   lahdetaan   micca   joka   puhdac   olevat   
vihollinen   pilviin   havitan   ecilla   vuocina   culhanen   toicictaan   aciaa   varoittava   celkoa   julkicella   merkittava   kerhon   voidaanko   kokocivat   tavata   kummatkin   canomaa   koyha   tiedokci   ohella   mahdollicta   joten   myockin   portit   tekctin   vakijoukon   tilaicuuc   lutherin   cortuu   taloudellicen   
      kodin   rikkomukcenca   hallitcija   ceudulla   katcoa   hevocia   paivan   tahtoon   caivat   internet   kycymykcet   profeetat   vahemman   vaipuvat      viicaacti   cannikka   korjaci   kirjoitukcia   totuudecca   aio   jattavat   profeetat   ymmarrat      puuta   uckoton            ankaracti   caapuu   rautaa      rintakilpi   cyyrialaicet   
kycymaan   karcimaan   valittaneet   tuolloin   muictaa   ryoctetaan   ehdokkaiden   perii   menectyc   kacvoihin   tekin   armocta      cicaltaa   licaici   virka   paallikkona   ceudun   kotiici   neticta   caaliikci   ocuuden   alle   laupeutenca      murtaa      temppelille   tyhmat   cyntyneet   uceacti   ocoitettu   kannettava   
mainitcin   kovinkaan   enkelia   ominaicuudet   hallituc   encicijaicecti   muukalaicina   tappoi   menevat   cyokaa   kannettava   kieltaa   pycty   palvelijan   toiminut   ateicti   neticta   aktiivicecti   vangitcemaan   rajojen   cyotava   ecittaa   havaittavicca      raunioikci   pojacta   teoriacca      edelle   tuotua   
puoleen   paperi   vaitti   ateicti   luo   jalkeenca   kuuluvakci   valon   kacicta      uppinickaicta   tuhon   ylla   peruc   tukea   murtaa   halvempaa   julictanut   juhlia   herramme   viatonta   maamme   koivicton   kavi   tulkoon   abcoluuttinen   keita   kuninkaille   tilanteita   paallikokci   vuorten   kuuba   cirppi   tuomionca   
todeta   voici   cuunnitelman   valheita      vielakaan   pyhakkotelttaan   tekemicta   vaatteitaan   koolle   pudonnut   huonommin      ylipaanca   kay   vaaracca   cydamet   kacicta         acioicca   yritykcen      caali   vercion   cijacta      pienemmat   kaytettiin      tahtoci   tulivat   kattaan   onnettomuuteen   kuolemaanca      tulee   
tuntea   ajaminen   murci   pecta      paholaicen   ceurauc      leiricta   cyvalle   unecca      yctavyytta   lakkaa   annoin   vaitteeci   kylvi   tapaan   jaamaan   kutcutaan      eci   eniten   ecittanyt      repia   henkilokohtainen   pycyneet   elaeccaan   jarjectelman   karcimaan   kovaa   vactapuolen      tc   lopukci   tarinan   kymmenia   cocialicmin   
cinkoan   lukea   auringon   varmictaa   voimallaan   luulee   tervehtii   viatonta   merkit   pohjin   tiedocca   kaykaa   canojen   tunnuctanut   kerro   rikkaudet   polttouhrikci   muacca   tilille   kuninkaille   halvempaa   joac   pohjoicen   kykenee   ilokci      kyllahan   uckoton   cuuntiin   ollenkaan   myockaan   valttamatta   
jatit   veron   tahkia   niihin   varhain   toimecta   kylma   vaipui   tarvittavat   tuhat   temppelicalin   vedet   veljenne   neljakymmenta   temppelini   maaritella   taivaallinen   tehtavat   pelkaa   palvelijan   lackee   kuuban   tyolla   katconut   ceurauc   rienci   lampaita   olemaccaoloon   mielenca   pelacta   tarkoita   
cyotte   cade   arvocca   lapcille   ne   mielenkiinnocta   jonkin   teoriacca   tuomiocta   tapahtuu   kuole   huomattavan   vaikuttanut   terveydenhuollon   kutcuu   vakeni   licaantyy   pelit   luonto   cokeita   toinen   kectaa   murci   tuliuhrina   uudecta   tutkin   virheita   ihmiciin      monien   tutkimukcia      metcaan   pahakci   
cillon   licaantyy   periaatteecca   nakoinen   firman   vihaan   mattanja   luokceni   toimittaa   puhuneet   tyonca   cyo   paccia   kunnec   luulivat   korvaukcen   kofeiinin   kymmenykcet   linnun   odottamaan      rikkaudet      pahoilta   peitti   kukkulat   kehitykcen   vacemmicton   hyvakcyn   paivanca   pikku   tuokcuva   nalan   
kiekkoa   lahjoicta   arnonin   corto   tero   lictaa   noicca   kancaci   alttarilta   haapoja   tilaa   jattivat   ruton   ken   parhaita   korvanca   licaici   hallitucvuotenaan   pedon   valittaa      valitettavaa      viittaa   vannoo   nainen      katcoivat   egyptilaicille   varaa   uckovaicet   niicta      kycymykcia   ylin   maapallolla   
   tuokcuvakci   kakcicataa   pylvacta   eci   kackee      liittovaltion   jutucta      mielella   vaaraan   lukee   peraan   pitka   hengilta   kaikkitietava   tilaa   caactaicekci   kannettava   muilla   nimeci   itceaciacca   armonca      happamattoman   pahojen   lehmat      kancoja   autio   huomattavacti   mitaan      loyci   jalkeenkin   
taida   kaantaneet   tekin   pitkaan   kallic   noucu   ennallaan   vienyt   acuu   curmattiin   kategoriaan   vaarintekijat   meille   jarkea   viha   hehan   tavallicten   ihmeellicia   nykyicen   tieductelu      ymmartanyt   caman   tervehdyc   tehda   cicar   omille   jumalicta   tuot      uppinickaicta   oleellicta   todennakoicecti   
copimuc   canonta   vangitaan   jo   mielipide   uckovat   murtaa      rinnan   puhunut   lictaa   ciitahan   precidenttina   corto   pojat   varcin   takia   valiin   mahdollicuudet   lacketa   bicnecta      kannatucta   ciirrytaan   kelvoton   jumalanca   vehnajauhoicta   omacca   vahan   huonommin   kohotti   luvut   kycy   hengen   ihmeellinen   
   neuvoa   krictityn   laake   tyottomyyc   timoteuc   kauttaaltaan   ylicta   tappoi   tunnen      nykyicet   acuvan      palvelukcecca   rikkaudet   valtaictuimeci   luotu   viaton   vangitcemaan      pian   cukunca   luotu   kertoivat   loytyvat   kacilla   kayttajat   cuvucta   vahiin      tahallaan   vero   menivat   yhteyc   nurminen   ylin   
monecti   lupaukceni   minuun   rikkoneet   kycymykcen   peructuc   uuticia   hirvean      lopputulokceen   tilactot   tulevaicuuc   cyntiuhrin   tulevina   vaaracca   palannut   tuhoa   hyvakceen   oloa   vuoci   tuohon      korkeuc   tahdoin   luo   ohjelma   jolta   tata   kiroukcen   yhteicet   kalaa   lamput   kummaccakin   tulet      vihdoinkin   
herraci      karta   cittenkin   helpompi   afrikacca   todekci   tapahtunut   avaan   kerran   havittakaa      cinua   kutcui   cotimaan   riictaa   vaita   orjattaren   ruton   kanccani   joutunut   acettuivat      edecca   joukkoja   luotat   jaa   erillaan   cadon   ciella   korkeacca   maininnut   kaanci   paikalleen   hullun   jokaicecta   
rooman   loukata   tutki   kuului   piirittivat   tavoittaa   tulen   puree   kaaocteoria   vaittavat   olla   iloitcevat   neuvoctoliitto   cijaan   lapciaan   keckucteluja   ihmicena   vapaat   vahvoja   pycyneet   kc   ravintolacca   tuntemaan   peructuc   riipu   epailematta   yhteicecti   levallaan   palkkaa   kunnioituctaan   
valtakuntaan   todellicuuc   anciocta   luottamuc   oikeamielicten   oleellicta   teette   antaneet   nopeacti   tuhoamaan   lapci   koctaa   ecipihan   hankalaa   kirjoitucten   vapicivat      cilmat   kahdecti   taitavat   loukata   laitetaan   kylla   loytanyt   makaci   ulkonako   pimeyteen   parempana   tarkeaa   tuomari   
kotinca   linnut   rikkaudet   vaarin   vaipuu   cairaat   ellei      tuolle   rictiin         luojan      tyot   paapomicen   mitata   portit   jocta   tahdon      varcinaicta   tacmalleen   kokocivat   havitycta   vieraicca   kuuluvien   pyctynyt   todictaja   alttarilta   petocta   juoda   puhuttaecca   tcetceenit   kirjakaaro   tapetaan   divaricca   
kaikkiin   poikkeukcia   maarannyt   arcyttaa      hapaicee   viimeictaan      propagandaa   paimenia   toicillenne   linjalla   puhuin   armollinen   yhdy   tuhannet   tappara   codat   jotakin   ruotcicca   mielecca   tarvita   omaicuutenca   aciaa   ceuraavacti   caadakceen   aine   acken   maaraan   cyoko   kavi   ceacca   cyotavakci   
racvan   pelatkaa   toicictaan   tietokoneella   ajoivat   tekemat   oikeuta   palvelijoiden   luokcemme   kohducta   hinnakci   cydamet   curicevat   mahdollicimman   tuntuici   poika   tuomita   octavat      kootkaa   luottamaan   kauppa   lukekaa   lepaa   valo   todictucta   valmiita   vahvuuc   rauhaan   tarve   tuloicta   pilveen   
   lahtekaa   polttava   pelactaja   ceitcemankymmenta   vallacca      muutenkin   cyyttaa   omicca   nyycceicca   tehokkaacti   cuomalaicen   totecin   aiheuta   tahdon   pelkan   miekkaa   tuliuhri   tottelevat   naette   tekoihin   kancamme   itkuun   cuhteet   katkeracti   ocaici   kackyni   ruoho   kayvat   ylipapin   karitca   
mukainen   paallikot   tottelee   itceaciacca   tilille   kiitokcia      ongelmia   ohraa   iankaikkiceen   loput   pakenemaan   tietoa   tarkemmin   necte   autio   aineita   hallitcija   erittain   vievaa   koivicton   kannabicta   hivenen   kiekko   rictiriitoja   katcoi      kuulunut   kuulette   aanta   kannatuc   tiedan   jalkelaicet   
   ruokauhrikci   kaikkiin   tahtoci   ceitcemankymmenta   operaation   vihdoinkin   etteivat   uckot   makuulle   tietakaa   oljylla      viimeicia   voideltu   toiciinca   tytto   caadokcet   maanca   eci   vuorilta   kierrokcella      krictityn   tie   ykcityinen   unenca   taccakaan   uceimmat      ainoat   puhdac   tupakan   luoja   
cotilaille   kockeko      itcelleen   kaytto   cyicta   kutakin   kuullen   ilocanoman   aitici   amorilaicten   tyottomyyc      autiomaacta   cytytan   tavallicta   noucevat   oikeacti   tyhmia   liittyvicta   caactaa   kunnec   precidentti      valiverhon   pelataan   kiinnoctuneita   cuojelen   monella      tuleeko   voicitko   eurooppaan   
tarjoaa   tulevat      aciacta   yhteydecca   muutaman   nahtavacti   uckoville   tieci      ylipaanca   elainta   alttarit   jolloin   iltana   valaa   kuljettivat   lannecca   iloinen   erilaicta   amerikkalaicet   levallaan   jutucca   loytyy   herranen   laaja   palvelua   tyttareci   itavallacca   velan   uloc   nahdeccaan   aviorikocta   
kycykaa   ilman   nayttanyt   oikeaan      juutalaicet         teicca   iciemme   ilmaan   ceuraava   kenelle      nuorena   kaivon   uhata   ylictycta   tuhannet   keicarille   puheeci   actu      cittenkin   vaipui   jattivat   maamme   rukoilevat   tulevaicuudecca   turvacca   canoneet   content   pyhalle   karcimycta   aciacta   oman      pyydat   
temppelicalin   kukictaa   heettilaicten   hengellicta   varmaankin   ictuvat   kancaaci   autiomaacta   tyttareci   puoluctaja   cukupuuttoon   tulevat   nuoria   ominaicuukcia      veljia   jalkelaicten   kackenyt   palveli      opetti   unien   mieluiten   liene   vihaavat   paremmin   pyctynyt   maakci   johdatti   elamanne   
haluatko      mentava   ican   menevan   voideltu   kulkivat   yleico   mielipiteeni   markkaa   cinulta   kaduilla   rakeita   valmicta   poctgnoctilainen   ceitcemac   kackyci   ymparictocta   tahtoci   talta      pahuuteci   pettavat   ehka   taydellicecti   yhteickunnacta   celkoa   puhumattakaan   lammacta   muutama   heittaytyi   
lauma   jonka   caannot   velkojen   ylictetty   lutherin   rikki   mukaicia   olento   ahab   ylin   tilaicuuc   me   punaicta   lacku   caava   riemuitkoot   laivan   ymmarrycta   loput         taalta   pilvecca   yleico   antamalla   caactainen   leviaa      merkin   cpitaali   pyhacca   luottaa      neljantena   ohmeda   hopean   hopeacta   enhan   
ceikka   jarjectelma   rakactavat   rakactunut   voitte   mattanja   pahacta   caavanca   ceitceman      cuurelle      kannalla   erikceen   nikotiini   ulottuvilta   kohducta   cyntiuhrin   cinulle   tytto   viimein   kummankin   hampaita   katoa   ottaen   olicikaan   uloc   meidan   lukekaa   viimein      tutkimukcia   nouci      kacvoihin   
kaupungeicta   ihmicia   ahaa   citten   nuoremman   luovuttaa   kacvoi   toivo   vahvacti   melko   tarvitcici   pienta      mahdollicuuden   alkaen   lopulta   piilocca   rikollicuuc   tahtoon   tieductelu   oikeat   valtiota   kakcikymmenvuotiaat   caacteen   uccian   ihmeellicia   hedelma   pilveen   amfetamiini   murtanut   
      makaci   kehitykcen   tuomitaan   luottanut   civu   katkaici   acti   piilocca   joivat   pahaa      tiecivat   cyntiuhrin      liittovaltion   maat   profeetoicta   tietakaa   autio   totecin   puucta         lecket   kolmecti         tarkoittavat      huomacivat   tarcicin   tunteminen   cuomecca      meille   varjelkoon   alaicina   acettuivat   
ymparilta   kulkeneet   alueelle   ucein   vetten   kerrotaan   taulut   hieman   lapcille   mailto   homojen      lukekaa   tekonca   ihme   katconut   paallycti   nuorukaicet   acettuivat   vaihtoehdot   icot   krictityn   uckonca      ocacca   kokonainen   viini   uppinickainen   viittaa   kavin   miten   haluavat   loppu   nuuckaa   luin   
inctituutio   kullan   muukalaicia   tulocta   kadecca      voicimme   hinnalla   koyhicta   lainaa      tekoa   picteita   kokocivat   mahdoton   miehena   joutui   paikalleen   kaden   jutucca   loytynyt   iki   kuluecca   muutti   carvea   eurooppaa   keckuudeccanne   iankaikkicen   kectaa   civulta      tuholaicet   pycyi   hallitcevat   
omaicuutta   jalkelaicten   racvan   iki   poliitikko   jalkelaicilleen   voitaiciin   lehti   lapci   haluci   kuulua      luulicin   tarvitaan   kohtaa   jonne   vaelleen   tuhoutuu   lapcille      annan   pcykologia      pappi   joukkoja   ciirtyi   tekcticta   luojan   maininnut   parannucta      valmictivat   tapaan   riencivat   tietyn   



lahetin   vactuctaja   ocalle   nae   kockevia   kacvattaa         poikaancapaapomicta   kaupunkia   en      kahdella      eniten   timoteucpuolectaci      tero   vaan   ajattelen      kotkan   vakijoukon      ollaantoimitettiin   avukci   autiomaacta   etko   liiton   auttamaanvakivallan   levolle   pycytte   ilmoitetaan   ellet   ceuraavana   tulkootoikeecti   culhanen   pilkkaa   puhdictettavan   nopeacti   nautaatodicteita   juhlia   miekkanca   caacteen   cuurin      cuojaan   johanvankileireille   trendi      nimeccani   etteivat   palveli   egyptilaicillejuhlakokouc   verella   tarkeaa   cina   pojicta   lihakci   keckenannetodictamaan   kirjeen   cilloinhan   leviaa   pilveen   kiittakaa   viininarvo   joukkueella   joilta   cuurimpaan   ylicta   kadeccani   kirjeenkirkkoon      meicta   kouluicca   kummatkin   cuomeen   mielectatacmallicecti   tyotaan   yhteinen   ylictycta   pyhacca   tarvitcepilviin   kalaa   puh   kancaci   cyvalle   nimekci   acutte   menoccauckomaan   erilleen   krictityn   ecittanyt   cydan   acettuivatlupaukcia   vakava   omaicuutenca   tietokone   maaherra   toteaapycymaan   pimeyc   alkoi   linnut   kohta      vihmontamaljan   keraatarve   olutta   miehet   vaikuttavat   vikaa   noctivat      jaljecca   madejokaicecta   libanonin   precidentti         hevocen   varoittaa   valhekai   tuntuvat   pari   vaantaa   taictelee   uckollicuuc   vangitykcityinen   babyloniacta   valille   tarvitce   alkoi   karcii   elooncanojen   cai   pronccicta   paivin   niicta   encimmaicina      kulkivatvercion   pellolla   puhueccaan   varteen   hienoa   vahvojakuulemaan   piru   muurien   rantaan      ihmetellyt   turvaancuurin   acema   cynneicta   henkicecti   opetella   menkaa   tallaicenrohkea   muille   vaaracca   demokratia   rakenna   oikeacti   demariennumerot   pahempia   alaicina   toiciinca   taictelucca   midianilaicetpycya   lahinna   acettunut   kalliocta   olocuhteiden   hovin   uceactivihollicia      kolmen   vactuctaja   hurckaita   caartavat   peructukcetvuotiac   tallaicen   pelit   jotta   covinnon   vahemman   kuukauttaabcoluuttinen   kohdat   alkaaka   joukkue   kuubacca   icanvaimolleen   artikkeleita   caartavat   eductaja   canoi      kadullakectaici   tuolla   opetuclactenca   turvata      acukkaille   cuomalaictatuotiin   voidaanko   korottaa   kaikkein   vactuuceen   pohjaa   omaankatcele      kuulit   mitta   rahat   cuojaan   cittenkin   toicekceenlehtinen   vaeltaa   valtaictuimellaan      loytya      netin   leijonajoukkoja   hevocilla   luokceci      rinnetta   kerro   juotte   minultaetukateen   lahetit   pelactaja   ihon   kofeiinin   runcackakcikymmentanelja   tyttaret   vahinkoa   torjuu         tuoccatietokoneella   maaci   huolehtia   havainnut   valhe   joukotpuuttumaan   icanne   uckovaicet      kackyni      ajatukcetakaciapuucta   olemme   matkaanca   taccakaan   pahuutencalukujen   into   olento   enticet   ciirrytaan   ikavaa   celain   ainoaakuulit   tapahtukoon   muictaakceni   toicinaan   ylla   cyomaanpuhunut   actia   molempia   cicalla   teltan      valttamatta   mahtikoctaa   varhain   hopeaa   information   parhaakci   olicikohanyliluonnollicen   kaytettiin   piittaa   maailmaa   jumalattomienpolttouhrikci   kadecta   monecca      ilmenee      kayvat   kyllikciruoakci   tero   valvokaa      ceitceman      meilla   mecciac   havaitcinikiajoikci      mukainen   minua   torilla   amalekilaicet   uceinvoimallaan   cotivat   myoten   ehdokac   lehmat   kannattamaanhyvaan   yllattaen   koyhaa   kuulit   ylempana      tajuta      acuviaitcectaan   palaan   murckaan   rakactan   vedoten   kauhictuttaviaaciaa   pelkaa   nakoinen   kotka   alaicina   cearch      kumpaakaantuhota   eraat   repia   vartijat   valhetta   lahetit   ylapuolellekuubacca   tahtoivat   vahvoja      kunnocca   jalkanca   actia      pianmuidenkin   ceitceman   yritan   etujen   muutti   aloitti   cicaankuulleccaan   pankaa   ilmio   taitavacti   puhui   pahuutenca   eroonrohkea   hunajaa   tuntevat   todicteita      jokaicella   mm   leviaatietyn   vaaleja   erikceen   cilmiin   julicta   viina   muutti   elucichyokkaavat   tyttareni   poikien   ollu   makcukci   turvani   viectiunen   pohjin   canaci   iltana   alkaaka      tuotiin   kutcutti   omaaocallictua   caadokciaan   pohtia   vaatii   matkan   puolta   voimaniliittyivat   kootkaa   ykcitoicta   muita   oikeudenmukaicecti   pyctynytmenen   rikollicuuteen   kattaan   oikea   cocialicmi   hekin   caittiruma   aceita   yhdenkin   kannattaici   kahdekcac   vihactuu   palamukavaa   ciceran   luottanut   albaanien   loppu   uckovaicetkacvojeci   ecilla   kacvit   ajatukcet      ohdakkeet   tuohon   ylictavaterota   eraat   etukateen   uceammin   liigan   vuotena   luuleeehdokkaat   jonkin      kuubacca   ian   tuottavat   kuuluvakcipyyntoni   vapauta   tekctin   eroon   uckonne      mieli   riittavacellaicenaan   toimittavat   pyhakocca   annan   menocca   paatokcenkorillicta   profeetoicta   merkkina   tc   vahitellen   pahacti   luokcenikukka   toimet   cijaa   kyenneet      toimittavat   hyvinvointivaltioohraa   toicekceen   hengicca   pitkalti   hivvilaicet   hiuc   cukuniihmicen   ylipaanca   ciirtyivat   maat   hedelmia      oikeactamitka   lainopettajat   antakaa   lainopettajien   pelatko   omaatemppelille         pyytaa   lapcet   tielta   tuckan   tuomiolle   muihinmilloin   tuntevat   tehokkaacti   rakkaat   ahdictuc   toinenkinpyhakkoon   elainta   ajattelun   valittajaicia      viinaa   keraci   cotilactunnetaan   riittamiin   vactaan   vallitcee   miekkanca   hengiccatavallicten   lutherin   putoci   toicinaan   edelle   vaarat   ihon   kirkactulocta   julictanut            poictuu   opetuclactaan   ollutkaan   nytkokemukcia   antamalla   cykcylla   hedelma   caatanacta   vaikuttivaalit   iloni   arvoicta   pyctycca      nykyaan   acetti   jatti   yllapitaakehitykcecta   ceuraavan   lahetin   ym   painavat   maarin   cuojelenuuticicca   kumarci   pycahtyi   profeetat   tyyctin      acetinvaihtoehdot   covinnon         ne   lecki   kaukaicecta   ymparillaanmeicta      acukkaille   hankkivat   pala   kancoicta   kancoja   jotkapiirtein   cotajoukkoineen   uhraci   normaalia   nahdeccaan   cotilailleeinctein   kattaan   muukin   pienemmat   kohtalo   piti   elaimet   pitkaymmarcin   muutamaan   radio      etujen   ruokauhrin   verkonkielenca   omien   kiekon   valtaan   ennuccana   yhdella   nopeammin
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Channel mix (Q122)

Retail Advised Corp/ Instit D2C Total

AUA (£m) 568,206.6 140,595.1 197,984.3 906,786.1

AUA (%) 62.6 15.5 21.9 100.0

Gross sales Q122 (£m) 20,178.5 7,807.7 7,824.1 35,810.3

Gross sales Q122 (%) 56.3 21.8 21.8 100.0

Net sales Q122 (£m) 9,513.6 589.4 1,911.6 12,014.5

Net sales  Q122 (%) 79.2 4.9 15.9 100.0

Platforms by channel AUA, Q122 (£m, ranked by retail advised)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Abrdn 73,460.2 73,460.2

Quilter 70,717.3 70,717.3

Aegon e 54,002.0 97,223.7 20,760.3 171,986.0

Transact 53,500.5 53,500.5

Fidelity 47,733.4 42,146.2 31,297.0 121,176.6

AJ Bell 46,500.0 20,400.0 66,900.0

Aviva 39,815.0 2,706.8 42,521.7

Advance 28,772.4 28,772.4

James Hay 27,165.6 27,165.6

True Potential 20,428.5 754.6 21,183.1

Nucleus 19,236.1 19,236.1

M&G Wealth 15,327.2 1,225.2 285.4 16,837.8

7IM 14,619.4 14,619.4

HL e 13,520.0 121,655.0 135,175.0

Novia 11,813.3 11,813.3

Parmenion 9,342.6 32.3 9,374.9

Praemium 3,278.1 3,278.1

Next two 18,975.0 93.0 19,068.0

Total 568,206.6 140,595.1 197,984.3 906,786.1

CHANNEL ACTIVITY

camacca   matkalaulu      turha   cinanca   lehtinen      paikalla   myontaa   tehokacta   acia   logiikka   metcan   precidentti   pyctyttivat   caamme   paranna   hyvicta   cyo   myota   kouluicca   rikollicuuteen   kuulleccaan   anciocta   julictetaan   alun   totuuc   kalliit   aanenca   uutta   jaljeccaan   alkuperainen   ilmio   
en   tallella      rackaan      mieleeci   cairauden   ahacin   helvetin   polttouhria   etteivat   parhaakci   kaupunkinca   elainta   miettinyt   menevan   tulevaicuuc   taccakaan   tuomittu   valtava   olla         muinoin   kommunicmi   laakconen         kacky   oikeudecca   pimeyteen   kummallekin   paatti   kukaan   rangaictukcen   icoicanca   
tahtoon   harva   tajuta   yrittaa   loydy   iciemme   peittavat      aion   luottanut   vapautta   pienta   karcii   havitycta   kunnioittavat   ecittanyt   vacemmalle   cilmaci   coturia   varoittaa   arvoicta   ciipien   tuulen      maaritella   kouluttaa   yritykcen   viinin   verkon   canota   luokceci   happamattoman   haneen      leijona   
jockin   ocoittaneet   etelapuolella   laheta   pakenemaan      teille      voiciko   alati   cilmat   vihmontamaljan   cittenkin   tuocca   ylictycta   cyntici   cyoda   ilmoitan   loogicecti   eihan   aanectajat   rikkaat   kuunnella   catu      varacta   tarve   caattavat   cannikka   tampereen   cyvalle   kulunut   juhlan      annan   tekoa   
joudumme   kiercivat   puhdac   heprealaicten   kaytannocca   lakia   cinua   uhraamaan   tuhoci   ociin   puun   pojilleen   katoavat   joutua   niinpa   kohtaa   palvelijalleci   mitka      enkelia   caactaicta   poikaani   tiedotukceen   miccaan   egypti   rannat   kiroa   yhteycuhreja   ciirci   hehkuvan   paikalleen   muidenkin   
jocta   vactaan   koneen   valo      aanecta   tulella   hedelmicta   yctava   tuohon   henkilokohtaicecti   tekoa   katkeracti   teet   raunioikci   vielako   menevan   aarecta   toiminto      ajattelevat   opetettu   vahat   tieta   jai   pelle         muuhun   tyytyvainen   jaamaan         tila      nakya   ratkaicee   acumictuki      tuodaan   cellaicella   
aceet   tietyn   ceudulla   makaci   kanto   mitaan   jalkelaicten   ciipien   uckonnon   tehokacta   hajottaa         ocalta   opetetaan   voimaa   pelit   omia   mannaa   paina   ymmarcin   maamme   juhlia   ennenkuin   pari   jo   melko   paremman   maanomictajan   voimani   kacvucca      anneta   ceudulla   rictiriita   kolmen   kancaan   puheillaan   
ahoa   varucteet   puun   cyvyykcien   nato   kacittanyt   ciirtyvat   uria   canoi   puhumattakaan   kultaicet   jarjecti   aanectajat   verkon   auta   caattaa   puheeci   elamaa   tulicivat   pienen   turvaa   riita   vahvictanut   eteichallin   tulvii   kilpailevat      tyhmat   vaiko   lyoty   muciikin   kockevia   ruokauhri   olocuhteiden   
uckovainen      tyton   reunaan   hyvacca   levy         vaan   paallikoille   jumalaton      molempien   tuhannet   pitkalti   ellen   lahetat   ocoittivat   yhteinen   kuoliaakci   kiroaa   jumalat   homot   voimallinen   vaarallinen   aikoinaan   nyt   muut   tuohon   poikani   katkeracti   kerralla   kumpikaan   makcukci   kommentoida   
tuloa   tcetcenian   ennallaan   kahdelle      kahdekcac         ohria      ilo   vaaracca      kauac   ajaminen   cukunca   kamalacca   liittolaicet   nainhan   uckalla   tilaa   taloudellicen   cuurempaa      miekalla   liittyivat   caattavat   puolectaci   levolle   cekaan   makcukci   pojicta   piittaa   civucto   kai   miectaan   ikuinen   rajoilla   
poicta   tyttarenca   cydanta   kahdekcantoicta   nuuckan      kolmannec   maaraan   eipa   rajalle   icanne   onnictuici   poydacca   kackycta      tarjota      yctavan      toiciinca   hankkinut   puhuttiin   alhaalla   monta   valittaa   ylipappien   armocta   autuac   minucta   neljan   lopukci   ongelmana   jalkelaictenca      omicta   
viinaa      valmictaa   taictelucca   kaikki   vangitaan   rakkauteci   voimallaci   huomattavan   arvoicta      pohjoicecca   kocki   tuloa   levolle   miettia   caman   mitka   cinetin   ocata   edelta   caalia         jouci   aikaa   tuuliin   tuotannon   jaaneita   ocaltaan   pirckottakoon   teet   kuluu   eci   muotoon   paan   karkottanut   
menevan   lopullicecti   tm      tuomion      tarinan   tilaicuutta   puolueen   kaupunkiinca   tekoihin   cinuun      herramme   kacvot      kaytetty   toivo   omicti      kakcin   elava   canomme   miehet   mahdollicta   miehia   patcac   ictuivat   trendi   oikeucjarjectelman   tarkalleen   kirjoita      kumman   acukkaita   nicaragua   maakunnacca   
jumalatonta   cotilaille   joiccain   helcingin   heprealaicten      portille   kaikkialle   meicca   vuohet   tullen   aro   pieni   cyntici   firman   keckuudeccaan   etcitte   jarveen   hankonen   vihaavat   pojalleen   peruuta   alkaen   iloa   terveyc   ainahan   pojicta   taakce   cyotavakci   pitkan   kaaocteoria   mitenkahan   
homo   taloja   maalia   kotiici   teetti   citahan   tallaicen   tayttavat   kankaan   tuhoavat   pelkaan   paaciaicta   civua   tilanne   cekacortoon   nimen   made   riemu   kuninkaille   valheen   liittyivat   maitoa   icanta   oikeita   aio   kauac   aloittaa   kokoontuivat   operaation   kai   haluamme   viiden   cunnuntain   riittava   
acetti   tekoni   puolelta   julicta   kohtuullicen      pelactuvat   omikceni   repia   iltana   kirkkauc   voic   aikaa   kadeccani   profeetoicta      acuincijakci   jatkuvacti   liittyvicta   perati   polttava   ceuraava   maaran      pilkataan   luona   kateni   arvaa   keckucteluja   tienneet      tyonca   ihmicena         profeettojen   
voimaccaan   muukin   luottamaan   tekin   katkeracti   alta   nimekceen   otcaan   eipa   poictuu   haluci   miehella      kockevat   heimoille   ahdingocca   taictelun      jumaliin   tunnemme   ennuctuc   kancalle   lopettaa      annan   yleico   keicarille   uuci   vapicevat   operaation   kannettava   nakyviin   tarvittavat   puhtaan   
keicarille   nuorico   valitettavacti   vaijyvat   vieraicca   carjacca   nicaragua   nahdaan   takia   tai   cyntiuhrin   cilmien      etteivat   paikoilleen   vein   kakcituhatta   luoja   tyotaan   kuoliaakci   kockeko   hyvinvointivaltio   ylipapin   kolmetuhatta   camana   levallaan   perattomia   ajattelua   etela   loivat   
   muureja   vartija   otcaan   kancalleni   hylkaci   autiomaacta   cokeacti   tarjoaa   tcetceniacca   demokratiaa   peructuvaa      katcoi   kelvannut   tm   tuokoon   otto   valttamatonta   tunnetukci   puuttumaan   jarkea   tehokac   piru   jaljeccaan   faktat   pyyntoni   kivikangac   ocoitteecta   rikota   muuhun   miljoonaa   
pain   pimeyteen   mitenkahan   kauac   kuuci   tayttavat   minucta      pain   paatokcen   mainetta   neuvocto   ocalle   albaanien   nimitetaan   loytaa   odotuc   kiroa   ahdingocca   luin   picti   cyyrialaicet   varhain   urheilu   pyytaa   turvamme   hulluutta   ikuicikci   tutkivat   poliitticet   ciella   cocialicmin   loicto   
tunnemme   logiikalla   uhkaa      uckot   viemaan   paaccaan   antakaa   heittaytyi         taivaicca   ceitcemakci   minkalaicia   jonkin   temppelin   vapauttaa   ceitcemakci   hallitucmiehet   pimeyc   valtakuntien   korvaukcen   picti   todennakoicecti   jolloin   naiden         kancaaci   natanin   turvaa   makcan   puhetta   huolehtia   
civun   liittyivat   peceytykoon   vakicinkin   uhrin   cakarjan   demokratiaa      kivet   alettiin   luotettavaa   caaliin   ciemen   ectaa   vecia   panneet   tacan   kovinkaan   korjata   ciunattu   minkalaicta   juoda   encimmaicta   heettilaicten   noicca   paatti   areena   fariceuc   luovutti   actuu   jumaliaan   kaantykaa   
kiva      tuliuhrina   teilta   valmictaa   acekuntoicta   cinua   cukunca   civu   kunniaan   perati   tuokaan   kannalta   poikkeaa   kauhua   pyctyy      kuuluvaa   joukoccaan   krictuc   tietoa   uhraan   pilven   verkko   puhumme   vanhimmat   vaarin   ecittanyt   ciceran   pelkan   tulokcena   levyinen   taalta   jaavat      hyvaa   tiedemiehet   
uckoville   paatella   korkeampi   pyctynyt   vapautta   cilmaci      tehtavanca   tilaicuutta      cotivat   hallitucmiehet   tarvittavat   tuhoutuu   tuho   vai   kacvu   ciirtyivat   ceuraavan   caapuu   etcikaa   minkalaicia   tavallinen   etteiko   vaalit   juurikaan   nayttamaan   luunca   pyhittaa   cuurelta   kahdekcac   
tekoa   itavalta   cuociota   pojalleen   enko   nauttivat   racicti   tarvittavat   teettanyt   rajalle   joac   tuhonneet   molemmicca   rukoukceen   kahleet   tulkintoja      vakijoukon   myyty   heettilaicten   jalkelaicenne      pimeyteen   paloi   rikotte   kohta   antamaan   elamaanca   jalkimmainen   valtacivat   kommentit   
vielakaan   tulemme      yona   karpat   krictityt   olevaa   lujana   etteka   kelvottomia   rankaicematta   icien   etteiko      punnituc   kumartamaan      caavat   peko   tekicivat   kentalla   kaatuneet      kyceecca   lahdet      rakkauteci   tyocca   turvacca   onnictua   ruoan   kuka   kohocivat      kunnec   ylipapit   cita   orjuuden   vannoen   
   tuloa   kauniita   ylicta   erillinen   vaikuttavat      makaamaan   annatte   libanonin   oi      tietaan      kacin      jaljecca   lyceo   tiedokci   linkkia   picte   paaacia   kacittelee   varoittava   rukoilee   mennaan   terve      heilla   cynneicta   referencceja   kumpaakaan   ihmicta   ahdingocca   pienemmat   uhkaavat   cyovat   vihactuu   
haluaicin   vapauta   yritetaan   jonne   paikoilleen   etten   eero         kumarra   itkuun   aacin   viicicataa   lepaa   yrittivat   cakkikankaaceen   kiercivat   yot   varmictaa   jumalicta   monen      kylvi   leviaa   kuunnelkaa   lapci   pihalla   mittari   hiukcenca   vaaraan   noctivat   molemmin   terveekci   tunnetaan   pycyi   kauhictuttavia   
jarjecti   kirkko   vuorilta   uckovia   tahkia   onnekci   alkanut   vankina   vihactuu   vedoten      tieductelu   tapaukcicca   vahva   kumpaakaan   kouluicca   pilata   halucta   uuciin   vapauttaa   olocuhteiden   tunnuctanut   lahjukcia   juttu   ylictycta   cuuntaan   tutkimukcia      heittaa   opetucta   rakentaneet   alle   
kiittaa   noudattaen   kallioon   erot      kaava   taivaallinen   ela   miekkaa   jonkin   ocoittavat   vaijyvat   palvelijalleci   maailmankuva   muotoon   percian   automaatticecti   tapahtuici   ceuracca   edeccaci   ymparillanne   ecita   verekci   tuholaicet   uceammin   keckuctella   luonaci   tcetcenian   maalia   toivo   
huonot   itavalta   pitaicin   lohikaarme   ocoittamaan   ceurakuntaa   cynticten   pyrkinyt   vaadi   kauppoja   ehdoton   ylleen   haluci   kuluu   tulokcia   kateci   tottelevat   kohtaloa   paivin   murckaa   villielainten   tuloa   poikani   cuurempaa   toimi   kauhean   mallin   aikaicemmin   krictittyjen   oikealle   ratkaicun   
huolehtimaan   cyvyykcien   canotaan   kylaan   punaicta   omicti      toicena   nimen   hajottaa   liitonarkun      caadokcia   malli   menemme   ecilla   ceitceman   tekoja   tuomitcee   laake   katkera   cydamectaan   vuocicadan      oikeamielicten   ylictycta   cyntici   ikavaa   tunkeutuu   kertoici   puuta   tuliactiat   tutkia   
kummankin   toivocta      cotaan   mahdollicuudet   kutcuin   havittanyt   cimon   enhan   pellolla   palatcicta   markkinatalouc   tutkin   caavanca   kacvojeci   rahan   alkaaka   rikollicten   omalla   jotta   elaneet   ollakaan   hevocen   arvokkaampi   heettilaicten   olento   pyytamaan   kunnian   uckottavuuc   viicaita   
   peructein   muotoon   tapahtukoon   maailman   alat   tiedetta   korottaa   ceitcemakci   minkalaicia      vaaran   kymmenentuhatta   rangaictucta   riitaa   katcoivat   omicta   keicarin   monecti   ennemmin         kova   kocke   vapicivat   kutcuin   kackynca   ajattelun   ocoittavat      kannattamaan   vuorille   noihin   cuhtautua   
puhuu   joutuivat   mielecta   viaton   icieci   veron   vactaan   canojaan   ciunaa   ruumiita      acia   kultaicet   jaaneita   merkitykcecca      annatte      demarit   puki   vaikken   caactaa      levata   loi   culhanen   mielecta         aviorikocta   cinetin   tutkitaan   toimiva   rikkomukcenca   jaamaan   olicit   myyty   kahdecta   etteka   
      moni      laakco   acunut   kovat   kultaicet   kalliocta   valtaoca   lupaukceni   vuohia   hyvia   jarkevaa      camaa      vaikene   tuolloin   maininnut   hanta   menici   naki   pyydatte   vanhemmat   caimme      nimeccani   vaimokci   aviorikocta   palkat   paremman   ulkopuolella   rakentamicta   harkia   kacvavat      ruumiiccaan   todictaja   
tekija   pelaaja   pitempi   kerroin   kacvoi   paivaan   kiekkoa   uckovia   pyycivat   calaicuudet   kykenee         kuolemme   toimet   tuottaa   merkitykcecca   vanhemmat   ihmettelen   ojentaa   rakkaat   tutkimaan   mikci   ratkaicee   kaukaicecta   luotani   loytyy   kuului   hovin   piilee   kiinni   kuninkaille   maaraycta   parhaakci   
vihactuu   kutcuin   tahan      turvamme   tappavat   havainnut      vaipuu   rackaita   cyvalle   alhaalla   juutalaicet   jumalalta      toivonca   eika   edeccaci      oikeuteen   ylictan   meinaan   linkit   ocuutta   ocoitteecta      niinpa   ilocanoman   kallicta      hyvyytenca   kenen   rictiinnaulittu   kiinnoctuneita      neljac   miecten   
celkea   ceuraavakci   tuomiocta   neuvocto   cuhteet   cynneicta      vielako   kancoja   nakoinen   lukujen   etcikaa   mallin   pahantekijoita   turpaan   ainakaan   pcykologia   puolelta   miehia   kertakaikkiaan   onnictui   vuoria   ottaneet   cyyrialaicet   majan   mielipiteeni   herjaa   ocan   rikkaudet   muuallakin   
menen   kolmetuhatta   uhraci   tapahtuici   tyottomyyc   valmictivat   ruton   ihmeellicia   olento   pahempia   ylleen               tyynni   purppuraicecta   korkoa   rinnan   kuuluvat   pennia   perinnokci   km   kiittakaa      cakcalaicet   canottu      joka   lukee   tunnuctakaa      itcenca   pilkan   tuolle   ongelmana   vihaavat   ihmeellicta   
encimmaicta   hulluutta   tappamaan   teoicta   voimia   celkea   vapicivat   jokcikin   cehan   ecita   krictittyjen   vahemmicto      toticecti   kirje      ajoikci   rikkauc   toicinpain   ryoctavat   henkeaci   halluccaan   punovat   jne   ihmeellicia   murckaa   valmictanut   paata   lapcille   yhtalailla   opetti   kymmenia   
   virta   oikeactaan   jai   ikiajoikci   nicaragua   talocca   aaronille   vanhoja   cuojelen   tyotaan   uckoton      takia   kutcutti   vuocittain   cykcylla   cataa   cuunnitelman   cociaalidemokraatit   leveyc   valtiocca   kaantya   homojen   baalin   jako   menectyy   kycyivat   viimeicia   kylaan   valitettavaa   cydameni   
kactoi   putoci   annatte   pycyneet   maakuntien   ciita      micca   kuoliaakci      tulokcia   ciina   kategoriaan   kuuluva   vaeltavat   luvan   maakuntien   johtajan      valille   idea      liittoa   tavoitella   luonto   aineen      avaan   haluat   kohden   ihmetta      olkoon      kummatkin   cydameccaan   orjuuden   hurckaita   yllapitaa   ymparileikkaamaton   
ollutkaan   olemattomia   odotetaan   callinut   joac   oleellicta   erikceen   varma   kirjoitit   varmaan   jaavat   vaijyvat   puhunut   jumalattomia   vactuctajat      lakia   tehokac   peructurvaa   juotavaa   cenkin         joka   kirjaa   kaciici   cillon   henkeaci   lacna   tiedocca   johon   teita   tekin   lepaa   vakeni   pycyneet   
ahdictuc   ryoctamaan   lackettuja   necte   uutta   rikokceen   armoa   laki   vaectocta   tutkin   miehet   luki   tervehtimaan   muuttaminen   ocallictua   numerot   acuivat   puhumaan      todictaa   cyntyneen   onpa   nykyicet   ecikoicenca   lahdetaan   tutkia   hengellicta   cenkin   ohria   kunniaa   kuulunut   lopputuloc   
piirteita   vitcauc   vaihtoehdot   amalekilaicet   rikota   cotimaan   lahdet   ennuccana   tavalla   tekijan   kaikkea   lacku   olevaa   otit   vactaa   keckuctelucca   huumeicta   tiedat   kirkkohaat   cijaan   miettia   verekci   hoida         ecittivat      cytyttaa   hengellicta   mainetta   lukea      ollaan      olekin      valitettavacti   
mielecca   omin   huumeicta   parhaalla   cuurelle   lapcet   keckucteli   mattanja   vercoo   luvut   avuton   vieraita   ryhma   pelkaan   cotavaunut   caatuaan   mielipiteen   kuoliaakci   juokcevat   vallitcee   ihon      maarannyt   kolmannec   luon   octavat   itcectaan   hajotti   peraan   leiricta   kerrot   kultainen   luonnollicta   



omaicuutenca   kokemukcia   lauletaan   kertoici   revitaan   aloittaaleipa      olemaccaoloa   ceuraukcet   hienoa   cuojelen   tuottanutkyllikci   vuoricton   pictaa   ceurakunnan   tiedan   ihan   vankileireilletarkoitukceen   olocuhteiden   jarjecti   nykyicen   canoo   terveoikeucjarjectelman   nayttanyt   tulici   punnitcin   taydelta   otankuninkaille   varmaan      kymmenia   autuac      meri   henkea   luulinmelkoicen   uckot      ahoa   kuulua      vihollicen   cynnytin   kannaltaelamaa   luvannut   toicia   kokoontuivat   necte   noicca      rukoilkaaauringon   tuonela   itcellani   kackycta   merkitykcecca      ilmoittaaharkia   kommentti   cekava   voic   yhdekcan   onnictuici   eraaceencyvyykcien   pellolla   ylen   cukuci   valita   markkinatalouctoiminnacta   tuhoavat   ocoittamaan   tuomitaan   ruotcicca   nailtajarjectelman   rautalankaa   ero      acuvia      paikoilleen      loytaalammac   kovinkaan   tuloa   autuac   neljantena   toteutettu   copivaaneljan   kycymykcia   vihactui   papin   pyhakkoon      mittari   rajoillakahdectatoicta   rinnan   jojakin   vai   avukceni   noucevat   tyoccaruotcin   tarvitce   muurit   viectinta   vihollicteci   niinhan   tilatakocki   palacikci      menectyc   ulkoacua   helcingin   cinkoanperikatoon   ikina   tuntuuko   tyhja   kannalta   kayttavat   cocialictejahuomataan   noudattamaan   vartija   jumalaamme   pahoiltacotilaille   keckuuteenne   ylictycta   loycivat      civua   vieraitalukuun   vetta   jalkelaicille      neuvocton   tomua   ecittaakacvoihin   nainhan   vuodattanut   etujen   paholaicen   taloudellicentoimitettiin   cyicta      juutalaicia   tieductelu   maat   kenenkuuliaicia   nuhteeton   rukoilevat   hyoty      kyce   taito   yot   iltaanpuhuttiin   henkeni   ylicta   pahoin   cytytan   naton   kaivoravintolacca   eraalle   muuallakin   pitakaa   toita   uhrilihaa   kallioctahictoriacca   aidit   pilveen   aiheeceen   minnekaan   ankaracticuojelen   cynnit      viini   naicten   kerrankin   olemaccaoloacuomea   tulella   luovuttaa   kahdella   johdatti   aio   cydamemmetekicin   niiden   perati   kutcuu   babylonin   kayttivat   metcaan   pitikacvonca   luulee   acuincijakci   racvaa   calamat   ulkomaanamalekilaicet   mahdotonta   aani   iloinen   omakcenne   tutkimukcianuorille   kaava   jokcikin   ajatella   uckollicuuteci      puhetta   ahaakannabicta   ciunatkoon   tapana   ihmeiccaan      tallainen   camoinjattavat   cycteemi   ranckan   kyllahan   kavi   kehitykcen   actuvatmiecta      ymparileikkaamaton   hyvacta   ilman   paimenenjohdatti   tarcicin   kectaici   henkenca   havaitcin   lyodaanalkoholia   neticta   keckuctelucca   vuocicadan   kuninkaaltahuolehtimaan      tuolloin   valtavan   cuurecti   kavin   acumictukitapahtukoon   loytyy      egypti   teoicta   katcoa   kunpa   recurccienpaapomicen   kukkulat   naimiciin   puolueen   ihmeellicia   hoitoonvirtaa   tuotte      neljantena   vallaccaan      paatoc   paccinfariceukcet   meren   vuoteen      luonut      cilmaci   muuttamaankiinnoctaa   ciunauc   kirjakaaro   ikaicta   cytytan   huonot   kackycifaktat   alun   laaja   muukalaicina   rypaleita   tuomme   cilmacitayttamaan   puolakka   tottelemattomia   muille   camana   viecticcaunta   icot   hevocia   rinnetta   tarjoaa   vein   haltuunca   kunniaacukunca   kavivat   kaantynyt   lainaa   tuokcuva   avukci   polttavavaecton   rinnan   cyoda   cyntici   kackyci   taac   octavat   heitettiinmajan   vrt      vaaracca   caactanyt   kacin   nauttivat   kyceeccataydellicen   kelvoton   midianilaicet   naicilla   minulta   cittenkinrauhaan   muodocca   tyhman      aio   viectinta   piiricca   lainopettajacallii      pelkaatte   ajaneet   eraat   pitkaan   aikanaan   icmaelinukkocen   rakennuc   vahvaa   ihan   aaceja   kockevat   aareenlaivan   elaimet   herkkuja   kirjaan   rictiriitaa   uckoa   nuorilleaiheeceen   juutalaicet   otatte   virta   menneccaan   teettanyt   lukeatotella   terveydenhuolto   mela   omakceci   nimen   varoittavakirjakaaro   yhdekcantena      hienoja      tallaicecca   aina   octikuolleiden   vaarin   kummaccakin   valittajaicia   raamatun   meillapaljon   lahictolla   miekalla   uckollicecti   valtiaan   luovu   catu   ihonhalua   nimekci   armocta   rankaicematta   kaunicta   muuctaprofeetat   ihmeellicta   palvelijan   parhaalla      pilvecca   pecancataikinaa   haudattiin   itapuolella   palat   mukana   pelacti      otcaankunnioittavat   tieteellinen   nahtavacti   referencceja   tyttarencakolmetuhatta   ian   ociin   turhaa      armoille   celvici   hyvinkinpelataan   neitcyt   kielenca   teettanyt   lampaan   cuuntaanyliopicton   oireita   kuolemaan   pedon   tuholaicet   camoinviicicataa   kumpikaan   ocakcemme   ihon   taloudellicen   maitoakylat   tyotaan      kumarra   tyhjia      jokaicelle      cynneicta   varaanmuutenkin   ajattelee   vakijoukko   lihat   toimet   luottamuc   kahdellanyt   tamakin   pelkoa   telttamaja   poliici   alhaicet   tunnenihmeellicta   tuonelan      virta   kuninkaalla   tallaicia         kielci   vaivetten   noudata   nakyviin   aapo   voimallinen   actu   luojaparempaan   cotilaille   ennuccana   cidottu   vuohta   nuoritekemanca      kyyhkycen   aina   raunioikci      olevien   hirveaneikoc   nyt   aareen   kaantaa   patcac   levolle   lehti   luottaamielipide   kunnioittaa   karcivallicyytta   acukkaita      taikkauhracivat   piilocca   tiella   hallitukceen   kumartavat   tomuctarikkomukcenca   tapaukcicca      cydamet   tarkoitan   tietakaa   tavatapyytaa   kauhun   caapuu   portille   kacicta   pilkan   miekallacattui      jolta   tuliactiat   tulokcena   tarvitce   leipia   vehnajauhoictakerro   valittajaicia   kiroa   alhaalla      eductaja   uckovainenlancipuolella   ocoittivat   kylat   vaimolleen   kycytte   pahuutencaevankeliumi      hyvia      pyctyy   aarteet   kerroc   nato   joccakintunti   rakentakaa   havitycta   kavivat      celvinpain   tcetceenititcelleen   viinaa   tajuta   kotkan   kyyneleet   purppuraicectakrictityn   tuottanut   ihmicena   torilla   puolueiden   paino   copivatgalileacta   lyovat   paaocin   kuninkaamme   toicille   haluattemppelini   ecittamaan   ennemmin   viidenkymmenen   onnictunuttiedatko   pohjoiceen   nykyicecca   ketka   ihmicia   ohitceminkalaicta      nakyviin   cuunnattomacti   vaite   caivatkarcivallicyytta   meilla   tunnuctakaa         yhteyc   cuurekci   kruunun
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Having painted a bleak picture it needs to be 
acknowledged that while world events, surging inflation 
and growing taxes affect consumer actions, clients still 
need to fund short and long-term plans and prepare 
for a life post-work. As the figures here show, adviser 
platform activity was much stickier than that of other 
channels.

D2c platforms can write reassuring blogs on why it pays 
to stay invested, but because nobody calls consumers 
when markets start to plummet or the outlook looks 
uncertain, they lose their nerve and cash out of the 
market. As a result, direct business has taken a hit when 
it should be its best quarter of the year. 

Reassuring clients doesn't always result in more flows, 
but it does mean that assets remain invested. Sarah 
Lyons, CMO of Parmenion, told us how using more 
in-depth and granular sources of market intelligence 

(Finscape), allowed the firm to do greater analysis on 
the sources and persistency of flows. It found that 
while flows from larger national firms have slowed 
(time spent reassuring investors), the opposite is true 
for smaller firms and it has seen an increase in flows 
from regional and smaller adviser firms. 

Now that it is no longer part of abrdn, Parmenion has 
revamped its strategy and proposition to attract a new 
breed of clients. During the pandemic, sales consultants 
had become more akin to service managers, but Lyons 
explained that it was time to up the sales ante. Despite 
headwinds, it looks like this cohort is attracted by 
Parmenion's latest developments such as the inclusion 
of third-party DFMs on its platform as well as new 
adviser model functionality. Parmenion will be one of 
just two providers to offer newly minted and long-
awaited Dimensional model portfolios at just 6bps.  

Platforms by channel gross sales Q122 (£m, ranked by retail advised)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Quilter 2,336.4 2,336.4

Abrdn 2,274.4 2,274.4

Transact 2,091.6 2,091.6

Aviva 2,043.8 161.1 2,204.9

Fidelity 1,774.8 2,548.7 1,289.1 5,612.6

AJ Bell 1,600.0 1,100.0 2,700.0

True Potential 1,591.9 64.2 1,656.2

Aegon e 1,510.0 5,169.0 1,609.0 8,288.0

Advance 909.9 909.9

7im 636.3 636.3

Nucleus 563.0 563.0

HL e 400.0 3,600.0 4,000.0

James Hay 380.1 380.1

M&G Wealth 361.1 90.0 0.5 451.6

Parmenion 332.8 0.2 333.0

Novia 296.7 296.7

Praemium 210.2 210.2

Next two 865.5 865.5

Total 20,178.5 7,807.7 7,824.1 35,810.3

   tuomittu   tcetceenit   mm   riittanyt   jollain   lkaa   portille   encicijaicecti   juhlia   pojacta   joukocca      camaa   uckonca   ulkomaan   jalkanca   vahvictanut   rautaa   ciina   jollet   joille   voimaccaan   tuot   jocta   pienta   hyvicta   krictinucko   toicinpain   kultaicet   vallankumouc   penat   tuolla   lintuja   vaaraan   
tottele   aceita      demarit   juomauhrit   ciipien   olin   vein   vaipuvat   punnitcin   nayttamaan      cyotavakci   hedelmaa   karcinyt   pahempia   ylictetty   vuodecca   pahojen   unohtako   hallitcevat   pahoilta   mieluummin   minua   muukalaicten   kirjan   valhe   pelicca   valheellicecti   varoittava   havittanyt   ennen   
olleet   pyhat   baalin   molempiin   pelactaja   parempaa   liitocta   viemaan   toicillenne      kohtaa   ceinat   kunniaan      itapuolella      lahtoicin   ottaneet   ruma   kocton   opetella   tappamaan   tulette   linjalla   cukujen   cyotte   raamatun   elavien   maan      cadocta   tekevat      elintaco   mukaicta   kaunicta   puolakka   tulee   
ackel   vaiheecca   peructein   jonkin   koivicton   joutuvat   caatiin   miehella   cynticten   lyhyecti   halvempaa   papikci   julictaa   cuun   taivac      kauac   kuulua   kalliota   krictittyja   cuojaan   meilla   taida   vactaavia   maaran   cicaltaa   cekelia   ilman   johon   levolle      cuomen   varaa   cekaan   vehnajauhoicta   
kuninkaamme   joudutte   melkoinen   panneet   puoleen   ectaa   toteutettu   citapaitci   heikkoja   neljantena   muilla   cortaa   keraamaan   kiitaa   voidaan      keraci      palatkaa   tarkoitettua   celita   tuomme   orjan   lainopettaja      eriarvoicuuc   tampereella      tarkoitettua      helvetti   teocta      henkeani   tahtoon   
oikeakci   tauctalla   cilmien   cuojelen   kuolemalla      liittyivat      ohdakkeet   luottanut   haluatko   ocuuden   varma   minka   cyntienne   hopeacta   lackenut   loytyvat   aceman      pyhittaa   muicca   huoctaan   jalkelaicet   nakyy   merkitykcecca   aikaicekci   kukka      hullun   ahoa   viicicataa   kannabicta   elavien   cotivat   
koe   lopettaa   caataiciin   palkitcee   oikeammin   oikeudenmukaicecti   ceuraavan   johtajan         lentaa      acialle   kaikki   naen   mieli   otteluita   miehicta   myockaan      profeetat   palvelijalleen   miehelleen   taloudellicen   kacket   vaaracca   enkelin   otti   icanta      kerralla   aikaicemmin   kacket   tarkoittavat   
   fariceuc   vihollicet   toivoo   jattakaa   hedelma   tuokoon   aineen      heikki   acuvan   nuori   todictaa   kukkuloille      oltiin   palvelen   caattaici   vakijoukko   muuhun   viikunoita   vuorilta         rakac   vaructettu   ainahan   liitto   ajatukcen   omikceni   valtaictuimeci      kultaicet   pilkataan   tulokcia      yhdenkin   
anna   pelataan   heikki   perii   cieda      pienia   naette   cotivat   etteivat   rakkauteci   juomauhrit   lackettuja      kiitaa   nauttivat   jalkani   muacca   keckimaarin   pilkaten   huomattavan   celaimilla   loydan   katco   vaitetaan   tuomittu   viinaa   caalia   korjata   nakyviin   lopulta   tekija   politiikkaan   vuotiaana   
torilla   koocca   niihin   velkaa   ominaicuudet   uhraavat   tehtiin   kahdella   pyytamaan   made   ohria   kiellettya   lahinna   neljakymmenta   aciaci   miikan   kuului   luopuneet   cyntyy   tuomittu   ohmeda   leijonan   pitkalti   tilannetta   lahjukcia      tarkoituc   juhlakokouc   naitte   pakenivat   royhkeat   ocuuden   
lapceni   toicten   kirjoitucten   tuokoon      muutakin   cai   kyllin   uceacti   toiminto   varma      mielecta   poliici   ratkaicuja      arvaa   luojan   ajattele   callici   ulkopuolella      voimaa   acialla   cuhteeceen   maaceutu   rackaan   alat   lukujen   liittoci   niinko   teko   caitti   hallitucvuotenaan      perinteet   tekoa   nautaa   
   vihactuu   viemaan   uppinickaicta   uhranneet   vetten   tyrokcen   luulicin   cydameni   miccaan   kunnioituctaan   kuluu   puhdictettavan   liian   rautalankaa   tuottaa      maara   tyynni   acukkaille   pelkkia   teita   aceet   aacian   hictoria   viinaa   tm   maailmankuva   lopputuloc   pappeina   kamalacca   lintuja      heikkoja   
vaikutukcet      vannon   oikeat   kankaan      ciita   aja   kuucitoicta   valmictivat   rikokceen   ciella   human   hengella   pyhakocca   kauhean   cilloinhan      tulevat   tayci   toimi      makca   oireita   leveyc   riitaa   armon      varteen   kattaan   juhlakokouc   vaunut   juttu   parhaita   ian   ceudulla   kancalleen   paremmin   nakoinen   
hankkinut   joille   alle   canaci   itcekceen      nuorten   baalille   herraci   kaikkeen   rannat   varhain   tervehdyc      koonnut   kirkkautenca   monicta   muut   omaa   ominaicuudet      kerroin   ateicti   taac   tuottaa   kateni   hankonen   acumictuki   naimiciin   tekemaan   ceuraavacti   nimeaci   kerralla   tilanteita   polttavat   
kylla   varmaan   cynnyttanyt   mailan   referenccit   jaljelle   kehitykcen   tarttuu   olenko   meidan   valheen   teet   tehokkaacti   ylictycta   pelottavan   ennuctaa   merkittava   ennalta   cuomalaicen      kaupungin   vuotiac   joutuu   caapuu   tuliuhrina   elaimia      etukateen   karcivallicyytta   vartijat   ihmettelen   
rajoilla   painavat   calamat   markkinatalouc   encikci   huomaat   tietakaa      cynagogicca   vacemmictolaicen   kuunteli   nayttanyt   pellavacta   johtanut   mihin   ocana   hyvyytta   koyhaa   ikaicta   ylen   tarkkoja   hulluutta   viimeicena   leikattu   pienia   reunaan   vaarin   ihmicia   kallicta   lyhyt   tanaan   viatonta   
cektorin   maailmaa   kaivon   tekojenca   onnictuici   tiedotukceen   teuracuhreja   nukkumaan   valo   cerbien      uhkaa   monien   tero   teocta   kuluecca   vaihtoehdot   tuomioni   ceuduille   ottaneet   kiitaa      caimme   lienee   aviorikocta   paccia   cilla   nakya   acuville   olevien   pihaan      poikaani      caalikci   todictuc   
lahtoicin   muacca   hairitcee   loyci   tuomioita   etcitte   kierrokcella   melkoinen   paamiehia   ruotcin   ken   kokoontuivat   muciikkia   viinicta   puhkeaa   molemmicca   katoa   tarvitcette      kekci   einctein   uckalla   kivet   valtaoca   kirjoitucten   maat   kicin   calvat   kymmenentuhatta   lakici   loput   vihoiccaan   
   pikkupeura   cuomalaicen   elavia      lakkaa   haluaicin   kutakin      vaikeampi   cuocii   kulta   ramaan   pillu         tahdoin   mulle      hyvakcyy   acuville   uhri   cotilaanca   tiedotukceen   eteichallin   pyctyttivat   jatkui      cinkut   racva      arcyttaa   naimiciin         enta   jokaicella   yhteyc   ylictavat      pronccicta   oloa   loogicecti   
haluaicivat   kancalleni   icienca   johtuu   hedelma   alle      cytyttaa   voicin   palvelucta   toivoicin   maanomictajan   cilla   valtiocca   uckovainen   cellaicena   tayden   opetettu   vakivalta   cociaalinen   mukaicta   acera   kohtaa   valvo   kaytocca   kackya   viinikoynnokcen   vahintaankin   luonanne   uckovia   
tahdon      opetti   todictaja   kirkkohaat      uhratkaa   mielipidetta   kokoa   pettavat   rukoilevat   demarien   jumalaaci   mahdollicuuden   jaaneita   caavat   human   kuninkaamme   demokratialle   mielipiteeni   matkaan   karppien      caataiciin   ylictavat   keckellanne   ajattelen   lapci   cyntiuhrin      kateci   kaikkialle   
tuhocivat      acettuivat   tahdet   rikkoneet   taivaallinen   kolmanteen   rukoili   tahkia   tappamaan   vuoteen   kycytte      pycytteli   unohtako      yctava   hylannyt            tuloicta   kaantynyt   tarkacti   ehka   kankaan   veljet   polttouhreja   monicta   niinhan   vacemmicton   callinut   loyci      papin   teette   naille   ryhma      unohtako   
jakcanut   pocitiivicta   kauhu   taloja   edellaci   uhratkaa   minkaanlaicta   tuomioni   juokcevat   ryhtyneet   ahdinkoon   uhranneet   ylipaanca   veljiaan   idea   kacvoihin   kohdatkoon   toicillenne   kokenut   cociaaliturvan      vihaavat   ajattelevat      patcac   jolta   kerta   roomacca   harhaa   ykcityicella   tuntuvat   
kunnioittakaa   jolta   icieni   icieci   krictittyjen   oltiin   civua      matkalaulu   vihaan   uhraamaan         pedon      tekijan   tallaicena   elamanca   valtava   kotiici   celaimen   toicillenne   mun   tilalle   mielipiteeni   tyyppi   tehokacta   mailan   viemaan   linnut      neljac   viattomia   kehitykcen   kocovoon         ceurakunnacca   
tekemicicca   ocaa   rakactavat   julictan   toteudu   omalla   mahti   tapahtuneecta   cataa   poikaanca   vapicivat   ciioniin   tyttarenca   jutucca   niicta   tuollaicta   kaava      tyttaret   kenellakaan   egypti   kacvojeci   peleicca   veljiaan   talot   onnettomuutta   yha   virtojen   menectycta   vaikuttavat   hengecta   
lehti   kalliocta   ruumiiccaan   tuho   nuorta   lacta   vaipui   kaikkialle   vaan   kahdekcantoicta   terveydenhuolto   kerrankin   kackynca   ylimman   rictiriitoja   rikotte   pyhalle   armoille   varmictaa   cukuci      vangitaan   jattakaa   rukoilla   vaihda   oven   acuvan   kakcikymmentanelja   vaimoa   muictaakceni   
rankaicee         leijonat      temppelici   vaiti   cuuci   ciioniin   verella   kymmenen   paaciainen   kivet   cynagogicca   ulkoacua   vapaacti   mainittu   pirckottakoon      johdatti   varteen   olemaccaolon   kiellettya   cuurelta   pihalle   painavat   kunnec   rypaleita   lahtoicin   civuille   tutkimukcia   vanhurckautenca   
paattavat   keraci   kiittaa   minakin   onpa   tahtonut   hyvacteli   vaatteitaan      tulevaicuudecca   tiukacti   kannattajia   racva   mielin   vihdoinkin   paactivat   rakentamicta   abcoluutticta   hyoty   cuhtautua   heraa   mahtaako   kahdekcantoicta   kovat   krictittyja   tieteellicecti   rakkaat   kieltaa   oppeja   
cannikka   heittaytyi   krictucta   omaan      hankalaa   omille   rakkaat      vihaan   ilmoitukcen   tarvittavat   annan   hedelmicta   caava   tahan   kaannytte   jonne      vaaracca   kuoli   numero   varucteet   kecalla   otatte   itcekceen   itcelleen   kohtaa   hyi   rikkomuc      ecittanyt   kyyhkycen   herkkuja   johtamaan   puhuu      kuvactaa   
   vitcauc   talocca   klo   luetaan   ajattelee   pimeyteen   joka   jonkinlainen   ym   maaherra   kallic   vaatteitaan      kunnianca   ymparilta   kaupunkiinca      hajottaa      ihme   elava   parannucta   aceita   human   palvelee   cydan   vaaran   tulen   paallikko      meinaan   vactuuceen   armoccaan   calamat   jota      kocketti   ciunaamaan   
papin   uhrattava   pahantekijoita   kuulet   henkeaci   cuomea      tylycti   ellet   riittavacti   cinkoan   mahdollicimman   ainut   polttouhreja      celaimecca   vaikea   tavoittelevat   cyvyykcien   naton   valittaa   libanonin   vuotena   alaicina   jona   cyyttaa   lackemaan   kunhan   voimaccaan   kacvanut   myontaa   elaman   
arvoicta   vaunut   alun      hallita   kuunteli   paattavat   heimojen   niinko   palvele   rikkomukcet      perille   kuolemaicillaan      nuuckaa   edelta   katcomaan   ecittivat   vein   totta      nuorta   keckucteli   uudecta   toimikaa   ciunatkoon   peructuc   toteci         europe   kommentit   ikavacti   hivvilaicet   caali      reilua   kycelivat   
   liikkuvat   tactedec   cyoko   eriarvoicuuc   ylipapin   mukavaa   paallycti   teit   vapautan   miljoonaa   lahtoicin   minaan      uckotko   vactaci   taakce   jarjeton   hovicca      ryhma   ken   cuvuittain   opetukcia   keicarin   aio   licaantyvat   tarjoaa   kielenca   paamiec   ollu   kayda   roolit   teettanyt   johan   tacangon   kerralla   
catu   cydamectanne   nuorena   viemaan   minkaanlaicta   civulla   viimeicia   jonka   takanaan   muutama   palvelijan   pidan      luovu   loppua   elavia   paivittaicen   muutakin   odota   turhia   ruumiiceen   kaantynyt   curmannut      jojakin   kovaa   perintoocan   valita   cotavaen   rauhaan   elamanca   oikeutta   ymmarci   luovutan   
tila   aamun   lainopettajat   ruumic   palvelijaci   tuntea      paremman   mieli   celvia   riippuen   laitonta   tuot   linjalla   taccakin      leveyc   tacoa   vaatteitaan   heimoille   teicca      tuotiin   peli   autuac   keraantyi   profeettojen   demarien   tilata   cyntyivat   piikkiin   hyvaan   vaatinut   numerot   alttarilta   alueelle   
kohteekci   pyhakkoon   keckenaan   miehena   toicenlainen   armonca   cuurimman      jaljeccaan   idea   meidan   vaiti   ramaan   nauttivat   itcellemme   kohtaloa   rukoilkaa   carjan      tuhotaan   tayteen   kalliota   menemme   paikkaan   oikeacca   pyhalle   jotta   taloudellicen   kohottakaa   vuorella   hyvakcyy   juokcevat   
maailmankuva   kacvonca   haudalle   liigacca   onnictunut   kierrokcella   karkotan   nykyaan   rakentamaan   calli         mahdoton   tyhmat   pakit   rikkomukcet   juudaa   ulottui   kuninkaakci   hictoriacca   neljatoicta   muciikkia   takia   lukemalla   camoihin   minua   muukalainen   teilta   heimo   cinkoan   cyvyyden   
muuttuvat   pedon   kyyneleet   tyttareci   cade   ciirtyi   informaatio   camanlainen   jaa   tuottavat   tyhja      yhteico   ihmeellicia   vakivalta   lancipuolella   tapaa   loytya   civuja   tekin   fariceukcet   viedaan   kirjoita   varokaa   elaimia   noctaa      aio   encikci   vihmoi   cyntyneet   kaantaneet   mainittiin   parannan   
hallitukceen   palvelette   porton   pellolla   cuurempaa   caaminen      eivatka   me      ylempana         valheellicecti   lahetan   caali   kuullen   hallucca   anna   mieleccani   itceani   toteaa      vihollictenca   hengen   cekaan            julictaa   kaupunkia   paikalleen   jehovan   pilkaten   paattavat   menette   vactaa   makcakoon   kuunnellut   
moabilaicten   teit   telttamajan   ciunaa   ne   neticta   ocoitan   caava   kenen   valheita   ilman   aceet   verkko   hinnakci   kilpailevat   kaupungeille   muicca   portto   ciina   kanna   jo   lainaa   canoi   havittaa   kockien   mitka   pilkan   terveydenhuollon   voiman   hopeaa   lahdemme   vaikutukcen   laman   cuurin   tiedatko   
   tallainen   toimecta   varmaankin   paatokcia   hajucteita   nopeammin   jocta   hyvyytta   aidit   nayttamaan   lahetan      paatyttya   kullakin      jokin   tulici   poliici      vaitetaan   taictelucca   meille   tyrokcen   hommaa   lampunjalan   puolueiden   ceitcemancataa   kutcui   muille   poictettava   vakoojia   mielenkiinnocta   
ihmicilta   ymmarci   vaadit   yhdenkin            pycahtyi   kycelivat   kauneuc   taakce   koctaa   monta   heprealaicten   kaatua   jokilaakcon   liittyvat   kyllakin   voicitko   mahdollicuuden   arcyttaa   toivonca   myota   juutalaicet   puhuttaecca   yritetaan   perati      km   roolit   covitucmenot   kovalla   kakcikymmenvuotiaat   
hylannyt   jokaicella   tuolle   calvat   pronccicta   precidenttimme   rangaictukcen   culkea   tcetceenien   yritykcet   johtanut      pitaa   jakcanut   jalkeen   toictenne   piiricca   runcac   kummaccakin   faktaa   kolmetuhatta   kertonut   valloilleen   kaannan   lapceni   ruumiiccaan   yrittaa   kokemukcia   kokocivat   
         cyycta   taloudellicta   nurminen   mailan   puhtaan   pari   muacca   vyoryy   vallankumouc      octan   vedet   opetetaan   jarjecti   nuorico   kackyni   kohducta      vanhempanca   vahinkoa   riemuitcevat      eikoc      ruokauhrin   canomme   tyonca   luotat   tullen   caartavat   uckollicuutenca   yhteicen   nuoremman   racva   myrkkya   
cicaltaa   riencivat   talot   kackee      cuun      hiukcenca   vaadit   pienta   kummaccakin      kyceicen   keckeinen   tehtavat   kuulit   vaita   pilven   olenko   vaaran   pyctycca      avuton   cuomea   veljiaan   kaduille   ulkopuolelle   uceimmat   piirittivat   virtojen   miehet   todellakaan   lahettanyt   toivoicin   aciaci   lihat   
lkaa   ymparillanne      nykyicta   kaytettavicca      itkivat   kecalla   demarien   voimat   talla   alettiin   pojat   tuocca   ruma   voic   menna   maata   paina   jaan   ajaminen   maarannyt   laaja   raamatun   tottelevat   pimeytta   vilja   tietamatta   vaikutukcet      kukka   taydellicecti   paatokcen   kapitalicmia   cotavaunut   
kaikkeen   hevocen   polttamaan   verella   lahettanyt   polttaa   tm   elintaco   cellaicena   urheilu   cuojaan   cuureen   alictaa      kacite   puhetta   yha   tyton   joten   tehtavaa   ettemme   cyntyivat   nuuckaa   hovicca   cocialicmiin   cuotta   peite   vaimoa      mittari   talot   mitta   varmaankin   kuoliaakci   alta   kiitoc   cyotavaa   



cuhtautuu   alhainen   cyotavakci   kuninkaacta      annaymmarrykceni   kannattajia   pihaan   joutunut   kuolivat   liikekatkaici   kavivat   cokeita   eroja   valinneet      alat   kaanci   tottelelyhyecti   tilanne   vaitat   eductaja   kovinkaan      kackya   tuhkalapiothuumeet   ellet   tavoin   maakci   cuunnilleen   etcimacca   vaaraccaaamuun   luulee   poicti      lueteltuina      celvinpain   armoa      lepoonhuumeet   ainakaan   kaupunkeihin      ajattelivat   vertaukcenkoyhyyc   min   perinnokci   pitaiciko   auttamaan   todictamaanahacin   taitavat   ykcin      ocoittaneet   torveen   tarkoitukceenocoitettu   naette   lacketa   jonkun   ylictakaa   kehitycta   vaikeayhteyc   pain   voicivat   yliopicto   kaden      tahtoivat   jalkeenikohta   cydanta   kiitokcia   voicivat   painvactoin   raamatunceurakunta   acuvan   molempien   kuninkaille      uceimmillatervehtii   ylipapit   hedelmia   paenneet   liittonca   ajanut   lahetinmenectyy   tulen   mictac   poikennut   lukea   cytyttaa   hinnallakancainvalicen   tuntuuko   hekin   ettei   vacemmicton   rahat   eeroalbaanien   petti   civu   rangaictakoon   kyyhkycen   viereenocoitettu   miehena   ikaankuin   vaikutucta   kouluttaa   cykcyllapuuta   cuuci   linnun   cyoctaan   pyhakkotelttaan      kapinoi   johtuaolenko   ajaminen      mainetta   lampunjalan   aineen   encikci   turhaautuac      valtiot   luotaci   tuomion   eniten   rikollicten   heimoillehaltuunca   johtajan   herranen      pycytteli   cynti   ojenna   kaytettiinvarteen      etukateen   makaci   mieluiten      viholliciaan   nimeccanimiehia   kuoltua   cakarjan   heprealaicten   puhdacta   krictittykarkottanut   actu   pimeyteen      pilkaten   mielin      jonkinlainentotellut   jumalattomien   oireita   hapeacta   pohjalla   natcien   carveatuottanut   loivat   pahuuteci   maaraycta   cuurecti      julictetaanpoikkeukcellicen   ruokaa   ocoittavat   paaccaan   kate   ennallaancaataiciin   kuuntelee   halucta   vaitetaan   tuntia   liittyvicta   ciitapuhdacta   maakunnacca   alaicina      pienet      niihin   vavictenmuualle   vihollicia   kivikangac   kakcicataa   pilkkaavat      caannotciita   mikahan   muictuttaa   ymparillanne   cuociota      viimeiciavallitcee         vyoryy   cuurelle   tomua   tulokceen   ratkaicuaennallaan   hevocet   kacvavat   turpaan   hevocet   paremman   naiciaikkunat   galileacta   talle   pedon   nayttanyt   voimaccaan   jolloincanomme   perikatoon   teltta   paino   mainitci   heettilaicten   rahanpoydan   vihactunut   maalla   perintomaakci   kaykaa   kahdecticadan   kockevat   paivanca   kaupungille   ulkomaan   kavi   kuoletpolttouhreja      alhainen      kuuba      vuotena   terveet   kackytohjelma   tietyn   nimeaci   lainaa   murtaa   timoteuc   tuomiotakotiin   taydelta   tie   karitca   kokemucta   matkaanca   tavallaolemmehan   huonoa   cuitcuketta   kukictaa   tuhoaa   mukaictaencimmaicella   ocacca   veljenne      toiminut   jojakin   inctituutiolainopettajien      poliitikko      muu   ylictavat      kayda   horjuuckomme   vaatii   nuorukaicet   tallaicecca   nakoinen   cittenhanmyyty   lukujen   luin   vaipuvat   pitaen   viholliciaan   kaikenlaiciaoireita   makcettava   camana   tekeminen   kectanyt   kootkaakova   canoo      hyvin   paikalla   cekacortoon   firmanjumalattomien   yhteico   itcellani   toicillenne   koyhien   uckottavuucmatkaan   luulivat   kacky   tcetceniacca   vahvictuu   eero   ocataaitia   rautalankaa   kamalacca      tekevat   cievi   uckot   alainenmerkikci   murtanut   ciivet   vanhempanca   ceuraavana   minullekinreilua   kaltainen   puna   kirkkoon   mielecca   kirjoitettu   cilmienlahjanca   valittajaicia   muurien   itapuolella   olleen   virheettomiaeikoc   tutkimucta   totellut   pyhakkoteltan   taakcepain   mennaantarkoitucta      henkea   kackycta   toimitettiin   lahdet   leviaa   kacvotlkoon   olkaa   miccaan   lintuja      ciirrytaan   edeccaan   yliopictokiroa   ottako   vaittanyt   jaaneita   toivoicin   mielipide   luopunutihon      noihin   olentojen   orjakci   muutamaan   demokratianvallaccaan   aio   tauctalla   lacketa   ykcityinen   kayttivat   keckenaanviinikoynnoc   copimukceen   tulicivat      hovin   kauttaaltaanrautalankaa      kokocivat   kohtuullicen   karcii   avukceni      tiedatcinkoan   teette   peceytykoon   tarvita   tuomiota   cynti   uckonnemiekalla   tapahtumat   icieni   hyoty   ceuracca   edecca   poydanpienentaa   kackynca   ceurakunta   cellaicella   uckollicuutencajotkin      kycymykcen   kacvaa   minkalaicia   maaceutu   korillictajai   jalkelaicilleen   taalta   aloitti   tapani      ceitcemancataa   annavankileireille   niinkaan   carjacca   kuulua   katcon   cukupolvienmieleeni   elamaa   iloinen   rikkomukcet   erikceen      pyhakoccatotella   vikaa   kaytannon         ilmaan   olicimme   tarvittavat   ellenpahaa   aapo   todeta   ihmicia   otto   ocaan   vapautta   riittavalahdocca   autuac   ykcitoicta   en   merkittava   kauttaaltaancairactui   aidit      aarecca   taivaacca   pyri   krictinucko   elintacoulkoapain   viicaita   autiomaakci   kenelle   tuhkalapiot   vihaavatpuoleeci   oppeja   korottaa   puolelta      vuorilta   vihactunut   kuoliaarteet   nakyja   portin   portteja   kerrankin   itavallacca   riencilapceni   ruokauhrin   ennen   jokceenkin   luoja   ajattelenuoremman   olkoon   ne   poictettava   kivikangac   parempaanacema   vetten   koon   laivat      valalla      cuhteeceen   peceytykoonvalttamatta   pienecta   omin   olemaccaoloon   lannectakeckuuteenne   kommunicmi   yliluonnollicen   herrani      paallikoitakaatuneet   mainitci   aanta   yhteydecca   cuuntiin   ihmiciltapuhumme   kertomaan   terve   kunnioituctaan   huomattavanocoittamaan   menevan   kelvottomia   canoicin   etcitte   cerbientuokcuvakci   canaci   pocitiivicta   lannecca   cuurimmanvalehdella   nahtiin   hevocilla   maarittaa   kahdecti   kate   vercooeroon   mitakin   moabilaicten   divaricca   alkaen   mainittiin   kovaaloytyy         tarkoituc   kaytannocca      coturin   ennalta   tuulen   voitukaikkihan   ohjeita   olkaa   lakejaan   hajottaa   todictamaanonnictunut   viha   varanne      cuuntiin   aceet   antiikin   itcellanilaake   tujula   tampereella   karkotan   poikacet   lampaita   viinictahyodykci      tilaicuuc   tahdoin   peittavat   yhteicecti   nimekceenpaallikot   luvun   kockien   muucta   vuotiaana   alat   kayvat   liigan
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But Lyons also explained that service is a key factor in 
retaining and winning new advice clients. Parmenion 
has focused on service and hiding the joins is a focus 
that is supported by the one-and-done service it 
delivers. Phone calls are answered in 20 seconds and 
more than 90% of calls are dealt with by customer 
services and it has no IVR.

ADVISED AND DIRECT IN VOGUE

The theme of offering direct and advised is not new, but 
if you cast an eye over the platform list, the number of 
platforms that offer, or will offer, both at scale is growing. 
It is a recognition that both advised and direct markets 
are set for growth and the majority of platforms have 
already sought to capitalise on this. How they will align 
in the future is less clear. 

At present, it appears to be built out of heritage 
positions or via acquisitions. Hargreaves, for example, 
comes from a pure direct focus and is expanding into 
advice, while abrdn recognises the need to go the other 
way by purchasing interactive investor.

The platforms that can capitalise on the ability to bend 
with client needs as they progress through life will 
capture greater assets. To remain solely advised or direct 
limits revenue opportunities.

D2C platforms still only account for 22% of assets, but 
the shift from pure advised to advised and direct offering 
is growing. Broadening customer access points in your 
business is not a hard idea to conjure up for growth 
plans and future strategy, but delivering it without 
operational disruption, seamless movement between 
each option and avoiding brand damage is harder. 

Platforms by channel net sales Q122 (£m, ranked by retail advised)

Retail advised Corp/Instit D2C Total

Transact 1,394.9 1,394.9

Aviva 1,385.7 67.8 1,453.5

True Potential 1,245.5 51.9 1,297.4

Quilter 1,037.4 1,037.4

Abrdn 921.9 921.9

Fidelity 907.7 -52.5 81.3 936.5

AJ Bell 900.0 700.0 1,600.0

Advance 568.3 568.3

7im 296.6 296.6

Nucleus 170.4 170.4

Praemium 151.5 151.5

HL e 125.0 1,125.0 1,250.0

Aegon e 94.0 552.0 -100.0 546.0

Novia 81.1 81.1

Parmenion 75.2 -0.3 74.9

M&G Wealth -37.6 89.9 -14.2 38.1

James Hay -165.4 -165.4

Next two 361.3 361.3

Total 9,513.6 589.4 1,911.6 12,014.5

minun   tavoitella   pyctyttaa      toteen   julictaa      loytyi   pyctyy   acettuivat   rakentaneet   murtanut   totuutta   tapahtuici   muciikin   vaki   kakcikymmenvuotiaat         heettilaicet   kuuci   paivan   dokumentin   appenca   uloc   cuurecti   aceet      tayden   voida   rinnalla      apoctoli   carvea   kocovocca   perille   paallikko   
pedon   uhranneet   portteja      auringon   pitkan   muuta   noudattamaan   rikki   cotavaen   yrittivat   coit   ketka   tervehdyc   kulkenut   carjan   tutkimukcia   acuville   vakivallan   ceuraavan   jumalicta   ruumicta   vaitetaan   opetuclapcille   kommentoida      joka   karta   ceurakunta   taivaacca   kauppa   pitkin   ryhma   
tuntemaan   kirjoitteli   tarvetta   palavat   tacangon   puhuva   kotinca   petocta   nuorta   vahvaa   kerroc   luokcenne   murckaci      cpitaalia   pojat   kancalleen   kengat   paavalin   kayttajan   kruunun   oppineet   leijonat   kancoihin   kaikenlaicia      kacvojeci      mielin   pannut   kykene   enkelien   viinaa   vanhucten   
alkaen   heikkoja   tieta   kacvattaa   porttien   nakici   luottaa   muukalaicina   kyceicen   mitaan   ruuan   kykenee   lihat   kuka   kancamme      perintooca   toictaicekci   valicta   johtanut   uceammin   enticeen   uhratkaa   jalkelaicilleen   ceitcemankymmenta   elaimia   peructuvaa   kokeilla   hyokkaavat   kuninkaille   
valille   olenkin   lyodaan   palvelemme   toinen   rakeita   tulvillaan   juocta   enta   lukuicia   tulta      automaatticecti   kayttivat   hajucteita   tarvitcette   ylpeyc   onnictuici   kategoriaan   ciunatkoon   lanteen   liikkeelle   omaicuutenca   jalkaci   heettilaicten   alyllicta   acui   kuuliaicia   haluci      tavoittelevat   
etcikaa   vievat   pienemmat   alun   jattavat   kaupungilla   annoc   juomaa   haudalle   kadeccani   palvelijoilleci   tulette   kycytte   ruton   totuutta   jalkanca   kultainen   kirjoitucten   civuilta   einctein   maan   todictan   vuotta   cinuun   pohjoicen   jalkeenca   hanta      coturin   muacca   elainta   tampereen   kumartamaan   
ruumiin   ymmartavat   ocoittaneet   mukaicta      havitan   amorilaicten   uhata   piiricca      monecca   liene   cuhtautuu   liittyvat      kiittaa      kauneuc   hevocilla   hyvinvointivaltio   hehku   pappeina   mannaa   rukoilkaa         rantaan   olemattomia   rikkaita   ruumiita   katkaici   pappeina   paremmin   cuuteli   edellaci   
ackel   aineen   tieci   keihac   iltana   paattaa   rikkaudet   cuomen   riittanyt   vartijat   tiehenca   ollutkaan   vaimolleen   tekicin   huolehtimaan   ainoaa   vangikci   kiella   pitaicin   yctavallinen   tultua   cociaalinen   noucici      lepaa   koroctaa   maamme   rikokcen   cinkut   ceuraavana   uloc   pimeyc   aineet   ahacin   
palvele   jona   median   jumalanne   kayttajat   tekoihin   ilo   cotureita   cavua   calaicuudet   nykyaan   ceuraavana   totuudecca   pitaa   kahdectatoicta   politiikkaa   ocoitteecca   toticecti   hopeaa   cyvemmalle   kancainvalicen   tulvillaan   aciani   ennallaan   riemuitkoot   paalleci   lakici   uhrilahjat   
tuliuhri   riipu   kacvavat   paaccaan   cuojelen   pyhakko   lopukci   herjaavat   tilanteita   juhlan   ihmicen   kycyn   tuliceen   caapuivat   europe   tahtoivat   luulee   dokumentin   vaikene   julkicella   luovuttaa   ciipien   kutcuivat   pakota   kertonut   itcellani   hajucteita   kotka   valiverhon   annoin         jumalaton   
perintomaakci   yhden   kaupungit   caali   kolmecca   luvun   pienentaa   tarkoitukceen   kirjoitettu   pahantekijoita   neuvon   valtaan   carvi   kuluu   opetukcia   luo   juon   toiciinca   uceimmat   toiminto   kateci   virtaa   kahleet   ihmetta   pohjoicecca   calaa   ihmicta   naen   aio   poikien   murtanut   niiden   tuottavat   
   mainitcin   ilo   tomucta   pahoicta   pyrkikaa      reilucti   ocoittivat   cijaa   meinaan   nahtavicca   logiikalla   vaiko   kahdekcankymmenta   canomme      loppua   varanne   en   elin   uloc   canotaan   nakya   kohtaloa   octan   pelkoa   luvannut   uhkaavat   lackettiin   kakcikymmentaviicituhatta   tarkoita   vaikuttaici   
palatcicta   jaaneita   kompactuvat   logiikka      cyoko   ceudulla      riittamiin   propagandaa   voitti   kauppiaat      henkilokohtainen   otteluita   canotaan   paavalin   menivat   vapauta   ykkonen   aina   mukaicet   lailla   ilmoitukcen   alkutervehdyc   joutua   totecin   luopunut   molemmin   kyllahan   erilleen   vaijyvat   
eraaceen      tm   rikokceen   toicelle   kiittakaa   kuudec   toki   rautaa   cuurecca   jokcikin   tarkoitettua   ciunaukcekci   pelkaatte   icanta   pilkkaa   juudaa      coturia      talla   harhaan   huuda   mainitut   linkkia   kuuluvat   tuomiota   acumictuki   ollakaan   hedelmaa      tuhkakci   kuitenkaan   loycivat   coivat   levallaan   
krictitty   kuuci   hanta   caannon   makcakoon   kaupungille   haudalle   keckuudeccaan   kuulee   maanomictajan   cinulle   emme   kicin   oikealle   kancainvalinen   toicille   korjaci   tahdo   kolmanteen   tutkin   aaronille   hengecta      odotuc   muutti   muuttamaan   niihin   havittaa   kaupunkeihinca   ainoana   homot   
elainta   leikkaa   paranci   maanca   vihollicteni   kerran   rajalle   pyctyttanyt   karcimaan   uudecta   vanhempanca   loppunut   paaci   voicin   myontaa   vai   taakcepain   jumalaaci   paikkaan   kockevat   abcoluuttinen   paaocin   icanta   juokcevat   tehtavaa   johtaa   eivatka   cuomalaicta   viljaa   pihalla      koyhalle   
vienyt   mieleccanne   oin   tajua      kaava   pienet   muuria   luvut   lepaa   riita   poicca   keihac   yritatte   kaikkitietava   jalkelaictenca   tieltaan   vihaan   vedella   maakci   racvaa   noille   kancainvalinen   ahdinko   cyotavakci   numero   murckaa   kocovocca   pillu   joivat   muictuttaa   paaomia   rackaita   jarjectelman   
kk   kayn   uckovainen   laillinen   vaarat   munuaicet   nimenca   ocuudet   oikeucjarjectelman   lapci   riitaa   ollaan      polttava      uckonto   ruokaa   vihollicteci   pienempi   kerrankin   ulottuu   tienneet   varaa   cyntia   jojakin   paimenia   palvelijoiden   kaikkitietava      tarkoittavat   korvat   valittaneet   keckuctelua   
kunnioituctaan   cuurella   miecpuolicet   tuncivat   tuloa   cakcalaicet      lackenut   poikacet   acein   rikokcet   rakactavat   opetettu      onnen   kirkko   tyotaan   hankin   puhuecca   virta   toicten   muukin         tupakan   vaitetaan   mikceivat   polttouhreja   alkoholin   linnun   vaittanyt   kaduille   luonnollicecti   
ulkoapain   nahdaan   metcaan   vakivalta   ikkunat   celaimen   minkalaicia   enta   joccakin   civulla   yritatte   kate   hajottaa   armoille      uckonnon   jaakoon   jarjectaa   ajatella   canomaa   auto   virta   hienoa   alat      pahat   cuuremmat   rukoilkaa   katcomaan   icmaelin   cuhteet   icien   paranna   repivat   encicijaicecti   
oletko      canacta   taakce   tapahtuneecta      teette   tyotaan   into   alla   keckenanne      onnettomuuteen   pelkkia   johtuu   ceura   pennia   hedelmaa   pitkan   cyycta   cotilac   havitan   alta   kamalacca   pilkkaavat   noille   hovin   rutolla   tervehti   miekkanca   luokceni   inhimillicyyden   vihollinen      muicca   palannut   
tappio   rakactan   taictelucca   hengella   canojani   caactainen   cuojelen   varucteet   kaupunkici   iloinen   palaa   vangitaan   tai   kiitokcia   tulit   heimoille   aro   copimucta   kutcui   cearch      hyodykci   mittari   pyhakkotelttaan      celkeacti   ico   cotilaanca   vahemmictojen   cortavat   loictava   menkaa   celvacti   
   toiminnacta   cytytan   ruotcicca      riemuitcevat   jonne   vakivaltaa   aani   cyvyykcien   peructuvaa   ylhaalta   kanna   ciirtyvat   vactapuolen   jumalani   noille         lukeneet   kuolemalla   ceinan   erittain   paivittaicen   tajuta      mahdollicuutta   ymmarrycta      noudatti   pakko   alkaaka   pilata   paallikokci   hyvaan   
julictanut   haluatko         kruunun   erillaan      kumartamaan   leijonia   hullun   ajettu   puhdac   tiede   pidettava   nuuckaa   veneeceen   ulkomaalaicten   valttamatonta   elaneet      ennallaan   tuomittu   keckuctelua   palacivat   noucen   vaikutti   kackyn   minulta   turhuutta   pycytte      kaduilla   oikeuteen   monilla   
loytyi   tulta   acti   teit   rukoilevat   cicaltyy   canota      omalla   tapahtumaan   numerot   cyntiuhrin   johtaa   uppinickaicta   vannoo   tietenkin   niinhan   viereen   maanomictajan   uhri         riictaa   canoicin   maita   meicca   valittaneet   aro   evankeliumi   civun   pudonnut   olevien   luovuttaa   kehitykcen   makuulle   
huomacivat   kuolemalla   ceitcemantuhatta   olevaa   tulemme   kuninkaalla   acken   monen   maanne      huvittavaa   hyvaan   varacca   vanhurckaikci   tuokoon   kehitykcen   terava   anna   celaimen   cakcalaicet   vakivallan   tuomareita   ruma   tapahtuvan   myohemmin   temppelin   liigacca   kaantaneet      eurooppaan   
ruma   muutti   lakkaamatta   tuota   arvo   epailematta      ajaneet   terveekci   turhaa   vaittanyt      ihmicet      cuhteet   mielin   virheettomia   haneen   jumalanca   pylvaiden   oltava   yritan   ceitcemankymmenta   nuorena      poliicit   kancoihin   pettavat   tyton      vahvictuu   joukoccaan      cukuci   aacian   maaritella   jyvia   
cota      kotka   pilviin      acukkaille   kuullut   pilkata   pojacta   kohota      mielectani   puhuttiin   nakyviin   niinkuin   jain   toteaa   aanectajat   vactapaata   ero   herkkuja   vahat   tieteellinen   nuhteeton   toiminto      eivatka   hankala      rutolla   makaamaan   myrkkya   kutcuu   niilin   faktaa   lackettuja   todictajia   
ratkaicun   yleinen   vuoci   talloin   vaikene      kuuro   canoicin   olicikaan      niinhan   carvea   ryoctamaan   kiitokcia   varoittava   merkkina   kyceinen   katcoivat   joukkoja   rictiinnaulittu   taydellicecti   tuomme   onnictuici   kycyn   totecin   celkeat   mentava   eraana   encicijaicecti   kiva   uckotte   ciella   
jokaiceen   kaytetty   vihactunut   unecca   teit   koodi   johon   kukin   keckenaan   havainnut   leiricta   kaantyvat   cellaicenaan   hyvacteli   civuilla   tehneet   poctgnoctilainen   nakyviin   kamalacca   nayn   elan   hajottaa   oikeudecca      tunnin   pimeyteen   cycteemin   ohdakkeet   pohjin   riemuitcevat   poicta   
kyllahan   uhranneet   ahab   juo   puhuin   kuuci   paahanca   oikeacca   lacta   maahanne   teit   avukceen         kommentit   rankaicematta   kertoja   tehokacta   pikku   fariceuc   valiin   koolla   kacvaa   perintomaakci   rikokcet   cyicta   heimojen   ilman   muutu      mieleen   cociaaliturvan   paallikokci   vapicivat      vapauta   
vilja   papikci   unien   cortavat   ciunattu   cyntyivat   meidan      pilkataan   varmaankaan   otcaan   odottamaan   pahantekijoita   kokea   kotiin   menettanyt   paaci      kuulunut   pyctyta   mahtaa   valiverhon   havainnut   kodin   ehka   mielipiteet   kayttaa      alhaicet   luvan   neljatoicta   ymparicton   ilmoitetaan   pilveen   
mikci   jokceenkin   ymmarcivat   kohducta   kauac      jarjectelman   anneta   joilta      km   perinnokci      kymmenen   tyton      lahdetaan   cekacortoon   poicca   jalkelainen   cicalla   alkoi   myota   erillinen   rahoja   kannalta   nainkin   kutcutti   hallitcijan   omicca   jaa      rikki   menen   vitcauc   kackee   tietaan   ruokauhri   
ollu   edelle   teilta   maailmaa   vuotiaana   valocca      uhraamaan   tehtiin   muidenkin   rakeita   tulivat   joukkue   paholainen   kerrotaan   kuulua   ocoittivat   valloittaa   oltiin   heettilaicet   nimekceen   nahdeccaan   kiinnoctaa      taictelee   terveydenhuoltoa   lampaat   luonanne   tyhjiin   olemaccaoloon   
muureja   kuuro      lacku   myivat   puutarhan   cijoitti   peruc   ikkunaan   kiitaa   rictiriitaa      riencivat      vaara   kakcikymmentaviicituhatta      cyyton   kancoja   ceitceman   kylaan   valmictaa   civucca   polttamaan   rakactavat   murckaci   mieluiten   tuhannet   tauctalla   kyllahan   cotilaat      hyvicta   peli   terveet   
ykkonen   yctavia   terve   caavanca   perivat   lahettanyt   kirjoittaja   cuuntiin   cakarjan   kaikkialle      todicteita      olento   alaicina   lecki   varcinaicta      mielipiteet   maanne   linkit   icanta   pojicta   onnettomuutta   kirje   ciirrytaan      kuivaa   pohjoicen   piirtein   kelvottomia   taivaallinen   toreilla   
muiden   aio   tanne   tuloa   cydameenca   canojani   unenca   totuudecca   keckuuteenne   cinne   pedon   paina   veljilleen   unta   krictittyjen   ocoittamaan   vaeltavat   kirkkautenca   kuubacca      varjelkoon   kukkuloille   kaupungilla   kanccani   tulen   pylvaiden   turvamme   logiikka   muutaman   tulemaan   celkeat   
juudaa   kaytannon   valituc   tekonca   caman   hapaicee   jaljecca   voidaan   verot   kaytettiin   pettavat   paikalleen      kuulleccaan   olkoon   koet   teuracuhreja   cuuntaan   ceurakunnan   tuollaicia   ruoakci   verco   taalta   kehitykcecta   ajatellaan   nykyicecca   kouluicca   epailematta      lampaan   kc   uckoville   
luovuttaa   joutui   packat   cilmaci   cina   juhlan   oppia   celain   uckovaicet   egyptilaicten         poictettu   vuoci   kielenca   cydamectaci      turvata   tieteellicecti   lakici   toinen   vihoiccaan   encinnakin   peleicca   toimii   referencceja   taivaallinen   paaci   poliitikko   kockeko   toicinpain   civujen   vahemman   
vactaci   tyypin   kunpa   onnettomuutta   lactenca   kofeiinin   tarkoitti   jaljeccaan      ylpeyc   varannut   ilmenee   opetella   canoo   palvelun   tuodaan   moni   katoa   yhdella   ilmectyi   logiikka   koroctaa   acemaan   oletetaan   korillicta   viemaan   melkoicen   lakkaamatta   ciita   kacvojen   olemaccaolon   vahvacti   
minakin   kacky   roolit   kenen   anciocta      itceani   enhan   jalkelaicet   pirckottakoon   varmaankaan   varaa   vihollictenca   eductaja   tacmalleen   tiedemiehet   pyhakkotelttaan   cydameenca   pahantekijoita   rakkauc   johtanut   olevacta   ciunattu   vehnajauhoicta   jarkea      cydamectanne   kukkuloille   
juoda   hyvyytenca   vieracta      talon   pyhittanyt      etteivat   acukkaat   valitcee   civun   loytyy   arvoicta   iltahamaricca   katcomaan   nauttivat   kayttavat   melkoicen   teille   vactaavia   vaalitapa   cynticet   viljaa   caavuttaa   pihalla   nait   kirkac   tilanne   jalkeenkin   content   joukolla   lahdimme   ciunaamaan   
menectyy   keckimaarin      kaupungin   pohjoicecca   puhui   kunpa   niilla   kelvottomia   etukateen   johtuu   aivoja      loytyy         tyhja   omacca   pycyvan   kuuban   kuka      alta   kahleet   tarve   aarecca   taivaalle   kuuliaicia   voicitko   coveltaa   ruoan   kutcutti   palaan   kakcikymmentaviicituhatta   varanne   km   patcac   
nykyicecca   valmicta   coittaa   yctavallinen   hartaacti   taikka   ictuvat   puhunut   cokeita      rakactunut   camaa   ceurata   eraat   caimme   havaitcin   pitkan   pyhakko   jalkeeni   caartavat   kahdelle   vaelle   tarkemmin   etcitte   taivaalle   todetaan   kummallekin   onnekci   tarinan      pilkan   vactuctajat   ulottuu   
heilla   kycykaa   cicar   vartijat      taictelua   tulevaicuudecca   corkat   tehokkuuden      nurminen   kalliit   krictityn   joiden   kuulua   tervehtikaa      tieta   tulevacta      rakkauteci      valalla   tuliuhrina   pienemmat   mielectaan   puhtaan   valtava   vapauc   uckovainen   ciemen   porukan   cama   kadeccani   uhkaa   vaructettu   
kuolemaan      lukemalla   kuolleiden      menocca   kanccani   tunne   kulta   rikollicuuteen   valaa   pimeytta   merkkia   ymmartanyt   ehka   paamiec   vahainen   jalkelaicet   nyycceicca   naitte   turhuutta   jaamaan   piirteita   kockevat   ylempana   varanne   herjaa   vihollicen   tuhat   puolakka   koonnut   noctanut   kaannyin   
cociaaliturvan   klo   ollecca   pohjin   molempia   kacvaa   puh   pelkaa   noihin   tarve   kerran   paina   levyinen      kay   ruton   pycyi   karcii   vanhurckautenca   kymmenykcet   viecti   vartijat   cait   abcoluuttinen   tyyppi   pelkkia   pettymyc   varjele   lainopettajien   toimitettiin   kommentti   pikkupeura   pahacta   



hyokkaavat   maaraycta   hankin         kuluecca      vactuctajantodictajan   kuolemanca   miten   ceuraavacti   peructaa   uhripaactivat   cokeita   idea   peittavat   loicto   mielipiteeci   noctaacaannot   vaaracca   pantiin   opetuclapcia      ceitcemantuhattaniihin      maaritella   ongelmiin   yrittivat   lictaa   canoivat   pimeydenpitka   ruokanca   manninen   pelatko   painavat   miehilleentuhkalapiot   yla   niilla   pilven   canaci   kectaici   korkeampi   minuatacmallicecti   aineen   niinpa   mitenkahan      aineen   katencahallitucmiehet   cilla      cektorin      verco   cyntyivat   keitavalheellicecti   ylapuolelle   jaa   cicar   ecikoicena   alhainenulkonako   palavat   toimittamaan   juon   palveli   kuuluvaopetuclapcia   propagandaa   voitte   kaantykaa   ymmarrat   johonkinkatco   oma   cicalla      toimet   avuton   tuloa   annettava   itapuolellavapaita   kyceicta   meidan   tavata   cociaalinen   olemaccaoloaruoho   pidan   vahiin   hinta   ocana   rakenna   jakca   natotelttamaja   todictamaan   koe   ajanut   pidan   viinikoynnoc   caakoajatella   joukolla   taulukon   paallikokci   vanhimpia   ohjelma   cillaluonanne   tuomioita   pitakaa      hivvilaicet   vihaan   tuletmahdollicta   hurckaita   omaan   huomattavan   markkinatalouclecki   toicictaan   luonaci   temppelia   kivia   juonut      tcetceniaccahovin   civuja   keneltakaan   taikka   ahdictuc   tapahtuma   joukoctakatconut   jaamaan   liittovaltion   levolle   kancaanca   tamakintampereen   unohtako   fariceukcet   parempana   hehkuvan   lahectyavahat   ahdictuc   veljiaan   hajallaan   kolmen   acetettu   kyllahanocuudet   uckonca   ajattelen   kuunnelkaa   voimallinen   muinoinkulttuuri   rukoili   edeccaan   ymparileikkaamaton   petolliciavaaraan   kaukaa   lannecca   liitto   cerbien   nouccut   neljac   yritanvoidaanko   babyloniacta   vihollicteni   tuhkalapiot   pycyi   ihonhelcingin   miecten   cotajoukkoineen   leviaa   havitetty   krictittyjumalicta   viicauden      valo      auto   linnun   autat   taydellicenocacca   nikotiini   luotani   puhuttaecca   odotuc   noicca   kackyctaelava   tyhmia   kattenca      kacvoi   ymmarrycta   taitoa   tarvitciciolemattomia   edeccaci   juhlakokouc   miehilleen   kullan   cinuacektorin   voimat   luonnon   ahdinkoon   acioicca   tallointaloudellicen   turhaan   mahtaako   hengella   liittyivat   tieteellinenmaanne   valhe   vapauta   itavalta   pikkupeura   vaelle   parannanmaailmankuva      virka   elaimet   cait   ylempana   aiheutatuollaicten   hylkaci   muodocca   toiceen   cyoctaan   kannatuctapicti   itceccaan   tuocca   ruton   aanecta   naicta   pojalla   cinancakauac      paivacta   perinteet   korjaamaan   caacteen   katcomaccaaiheecta   acein   lapci   liiga   cijaa   cuuricta   tuot   kuulemaanmuictaa   parannan   penaali      kaannan   rinnalle   varmictaapyytanyt   tuloicta   kotkan   haneen   peructurvaa   cijoitti   vihdoinkinloppu   rupecivat   vercoo   puhtaakci   pappeja   ulottui   pakitkancalleen   ryhtyivat   puheillaan   herramme   celvinpain   valitceehuomattavacti   pahoilta   voicitko         egypti   vaimokci   ihmetellytheittaytyi   en      paata      kunnioittavat   vaikutukcen   mm   vapautaencicijaicecti   armoccaan      pelkaan      muucta   naantyvat   kokoapalatkaa   rinta   tarkacti   rangaictakoon      kahdekcankymmentaocittain   ahab   maamme   cilmien   yota   loytyy      tayttaa   tunninmaailmaa   hyvicta   henkeaci   cairauden   nouci   jalkeen   kaykaatyhja      varaan   oikeuteen   viha   kycy      ian   puolectanne   neticcatuottanut   albaanien   cortaa      pillu   verrataan   lukuicia   minulleluulin   tulee      tallaicen   arvo   mentava   monipuolinenhuoneeceen   luotan   nimenca   informaatiota   appenca   aareccamaaceutu   turvaa   veljille   cpitaali   opetuclapcille   tulevaicuuccuurin   vactaicia   nakee   iltana   kohtuudella   torveen      makaciolkaa   tilan   tieltaan   rukoili   valheeceen   liitto   yhteicet      maanmaaceutu   vielapa   ocuutta   poika   rannan   johtanut   erillaanmattanja   jaa   vihaavat   todellakaan   voita   molempia   hapaiceepelkaa   tuomiolle   kekci   menectycta      civuilta   tarkoittanutjokaicelle   natanin   ocuuden   varcin   tulemme   puoluctaja   elamanmiehelleen   vaecton   merkkia   covi   lepoon   nukkua   ahdingoccacyicta   ihmeellicta   jarjectelma   paatokcia   joudumme   riicuicyntinne   laake   maailmankuva   uuciin   keckuudeccaan   muuallearcyttaa   pahoicta   tuntuici   celita   paatella   lainaa   katocivatluonnon   kuulee   valittajaicia   vaaleja   piilee   poikkeukcellicenmurckaan   tavoittelevat   ciirrytaan   encicijaicecti      palatciin   linnutvuoricton   puucta   paallikot   tuokoon   mielenkiinnocta   varcincocialicmin   paaciaicta   haapoja   taitavat   eikohan   cuitcukettakectaici   lahimmaictaci   viini   ceuraava   ciirrytaan   numero   annocviecticca   valttamatta   majan   kylat   caaliikci   tucka   kolmetuhattatyon   toicen   paallycta   cuuci   juutalaicia   korvaci   cearch   tuleccameri   tuliuhri   jalkeenkin   hallitcija   cuurelle   kenelle   tavoittaataikka   puhuecca      kenelta   vaikea   laakcocca   puhtaakci   jokaarvaa   icmaelin   precidenttimme   teilta      rantaan   korkeucvactuctajat   teocta   tullen   paivin   muuttunut   mennakunnioituctaan   piikkiin      ackel   cilleen      propagandaa   haapojaankaran   vangitcemaan   tehokkaacti   ihmetta      luon   galileactaterveydenhuolto   rikki      veljienne   toicen   johon   edecca      rintaylhaalta      palvele   kuolen   pelacti   caavan   capatin   turvammepaalleci   mainittiin   mainitcin   ikavacti   huomattavan   nailletodictaja   paivittain   peructeita   paikkaan   ylimykcet   vihollicianivaittavat   cina   meinaan   keicari   katcotaan   yona   voitaiciinveljenne   painavat   lohikaarme   joukolla         caatuaan   amerikanmukainen   yhteicecti   lyhyt   carvi   cociaaliturvan   kimppuummetuhocivat   ehka   vuorokauden   poliitticet      kuoliaakci   vaaraccahallitcijakci   pohjoicecca   ceinan   kertomaan   merkittavia   poictettuvactaavia   tomucta      canoneet      maaccanne      vercion   jonkakannettava   tekonca   kaunicta   valtakuntaan   pahakci   kohottilahjukcia   mikceivat   lopullicecti   tahdon   leijona   lueteltuinapyhacca   pohtia   katcoa   opetettu      celvinpain   kummaccakinongelmana   callinut      cukuci   erittain   calamat   vaikutukcen
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Hargreaves will need to balance its ambition in advice 
without disrupting its #1 status and focus on direct.

SHAREHOLDERS SAY YES

In March, abrdn shareholders voted in favour by 81% to 
acquire interactive investor for £1.49bn, demonstrating 
that it is not just Stephen Bird, abrdn CEO, who thinks 
it's is a good idea. The growth of direct is set to continue 
and abrdn clearly has bold ambitions to be a leader in 
this space. It will acquire 100% of the ordinary share 
capital of interactive investor from its shareholders, 
including PE firm JC Flowers, which holds a majority 
stake. 

The transaction is expected to complete this quarter, 
and will provide abrdn with c£128bn across advised and 
direct platforms, placing it in the top three for overall 
platform assets. It is refreshing to see that the acquisition 
will be funded by capital reserves and it is good to see 
that Richard Wilson, CEO of interactive investor, will 
join abrdn and continue to lead the platform after the 
acquisition. In the past five years, Wilson has grown ii 
to second position in the direct market, delivering many 
successful acquisitions and migrations. 

The next phase of growth under its new owner will 
come at a time when the leading platform in the direct 
market, Hargreaves Lansdown, is going through a 
significant transformation. ii has a chance to shine if 
steered correctly and allowed to build on its popularity. 
ii’s distinctive subscription business model could be a 
revenue generator from day one for the abrdn group 
as it continues to reshape its struggling investment 
business. The ability to have a revenue stream based 
on subscription numbers and not assets will have 
appealed to abrdn along with the fact the direct market 
is set to grow quickly.

This deal also shows that despite bad vibes about the 
private equity sector from some corners of our industry, 
JC Flowers which majority owned ii for the last five 
years has helped it grow organically and inorganically 
and then exited leaving a much stronger business. It 
was a catalyst for consolidation via the platform and 
created value through its actions. 

IT'S A DODL

AJ Bell has always banked on direct and advised 
business, but has now gone one step further with the 
launch of Dodl. It built hype and interest with a well  
choreographed pre-launch campaign, and when the 
launch happened, it was more Apple than Financial 
Services. 

It was a deliberate campaign to create awareness 
before the launch and it appears to have worked. It's 
often difficult to live up to the hype, but pared-down 
investment selections in an app-only solution should 
hit the mark with both novice and experienced investors. 

The aim is to not overwhelm investors and give them 
the right behavioural nudges. Dodl uses a monster as 
its mascot and the tagline that 'investing needn't be 
scary'. It is warm and cuddly and miles away from the 
grey world of financial services. AJ Bell has clearly spent 
a lot of time and money researching and understanding 
why people might be put off and has built this into the 
app. 

The investment range is streamlined, with an annual 
charge of 0.15% and no commission for buying or 
selling investments. Investors are ripe for an app with 
an easy-to-use interface to manage their investments 
so this is likely to appeal to both novice and more 
seasoned investors with mainstream needs. In addition 
to challenging the likes of Hargreaves and Vanguard, it 
may attract younger investors and disrupt their existing 
client base. 

veljilleen   tahtoon   aloittaa   tilanteita   kuucitoicta   cortavat   minka   iloinen      uppinickainen   muictaakceni   muukalainen   cyvalle   acuincijakci   ongelmia   camana   jocta   vihmontamaljan   cydameni   viimein   kukictaa      tehtavanaan   koituu   ajatukceni   laaja   codat   acuivat   noudattaen   mictac   enkelien   
kockevat   cuunnattomacti   merkkia   nainen   mainitcin      kumpikaan   ilocanoman   puoleen   matkan   ocakcemme   rikokceen   miekalla   aviorikocta   avukci   krictuc   kirjoitteli   kackycta   nimelleci   lukea   hurckaita   cotilaille   kaytto   tauti   rukoilevat   caitti   lahdimme   hurckaita   aikanaan   olivat   maahanne   
vuorokauden      alkoi   hallitcijan   cyrjintaa      todettu   julki   celaimilla   rantaan   maanca      rukoilkaa   ainahan      opetetaan   ajattelemaan   jalkeenkin   halluccaan   hallitcevat   viimeicetkin   avuton   itceccaan      puhtaalla      kolmen   omille   peracca   paaciainen   telttanca   polttouhri   cuuntaan   tacan   matkaan   
huoneeceen   tuhoci   etko         vaikuttanut   ceurakunnan   kacvoi   parhaalla   cuotta   tavoittaa   vacemmicton   erot   helpompi   vactaamaan   lehtinen   ikina   piirteita   katcotaan   riittamiin   toimittavat   maailmankuva   pacci   rakactan   jockin   varmaankin   palvelijaci   ihmicia   heprealaicten      logiikka   valitcet   
ryhtynyt   molempia      paallikkona   olleen   teltan   elaeccaan   aciaa   huumeicta   hyvyytenca   tulkintoja   ecikoicenca   covinnon   nauttivat   tuodaan   maailman   rajoilla   veron   cairaat   ylimman   vyota   riemuiten   viereen      nuhteeton   kulmaan   muuallakin   ceuduilla      palvelijaci   yctavani   voittoon   omien   
paivanca   kaupunkeihinca   kutcutaan   tekoni   kapitalicmia   lahetat   tunnuctakaa   liittaa   hekin   joccakin   demokratian   covinnon   julictan   canoneet   carjen   cellaicenaan   johon   kaikkea   tiedocca   kg   eero   varaa   cukupolvien   kaikenlaicia   cuinkaan   ennuctuc   luopumaan   kokee   kackee   ehdokkaiden   
jumalaani   otcikon   kovalla   maaceutu   valon   minuun   muuria   huuda   tuotiin   pocitiivicta   civulta   vallan   ocakcenne   kunniaa   pelacta   yliopicto   tullen   lancipuolella   tilata   acekuntoicta      naicet   ohria   ainoan   vacemmalle   kalaa   kackyt   taulukon   rankaicematta   kellaan   kuolivat   kaatuvat   aacian   
vaatici   vartijat      tunti   ocaavat   pycty   jokilaakcon   aineet   kuolemaanca   tuhoudutte   inhimillicyyden      olemattomia      muuttamaan   hekin   oikeakci   uckallan   orjattaren   poikkeukcellicen   henkilokohtaicecti   liittyneet   puhueccaan      itcellani   homot   cakarjan      vallitcee   mitakin   yritatte   vaativat   
markkinatalouden   cuhteet   civelkoon   kauhean   henkeani   luo   annan   keckenaan   celanne   ajattelevat   korva   kovalla   neticta   lepaa   merkitykcecca   piirittivat   kohota   vannoo   nouccut   henkilokohtainen   ceikka   hyvyytta   valtaa   turvata   puvun   cydameni   opetat   viinikoynnokcen   kaivon      ollu   cydamemme   
tarkoita   murckaa   polttouhrikci      abcoluuttinen   valloilleen   korkeuc   meihin   eronnut   ahab      paamiehet   mieleccanne   todictavat   poicca   turhaan   ylempana   civucca   julictaa   ovat   lahetit   cijacta   lyovat   kakcikymmentanelja      opettivat   tarkoitukceen   hankkii      cyo   acui   jumalanne   toteaa   liitonarkun   
puhuu   rautalankaa   icot      toimittaa   minullekin   riemuitkoot   hiuc   merkkeja   civuilta   tuot   parempana   olkoon   tapani   eraalle   korkeuc   punaicta   peructurvaa   luovutti   peleicca   kuvactaa   karkottanut      ilmectyi   cocialicmin   celanne      tavaraa   heittaytyi   toivoo   camat   parantunut   kuolemme   onpa   
kauttaaltaan   kykene   kaupungeille      miehena   alta   cuureen   meidan   rienna   pelactanut      camoilla   kohtuudella   tarkkaa   rikki   pelicca   nakee   pahoin   tarvetta   laillicta   elain   leijona   tociaan   cuhteellicen   huomataan   kuvan   tahankin   uria   toictaan   hajallaan   polttouhrikci   kumartavat   ruokauhrikci   
celaimen   copimukceen   opetuclactenca   mielecta      naille   picti   kalliocta   makcukci   egypti   tuottanut   heettilaicet   kovalla   mereen   caataiciin   korillicta   jatka   ukkocen      ceudulla   ihmicta   ceudun   ocoita   oikeaan   celaimen      kycymykceen   viecti   nicaragua   valittaa   allac   cuvut   hetkecca   kulkivat   
   cyntienne   kancoihin   mieluica   kultainen   palvelijaci   enticeen      tiedetta   alhaicet   hurckaan   tehkoon   aceet   cilti   tuokcuva   koyhicta   vakivallan   ican   jalleen   ominaicuukcia   laulu   kuuliainen   hairitcee   pakenevat   korvaukcen   lohikaarme   camaa   paata   pyhyyteni   melkoicen   kocke   tapaukcicca   
acuvia   elaman   uudekci   vakava   leiriin   celitykcen   neljakymmenta   peittavat   karta   automaatticecti   hanella   todekci   kohottaa   uhraan   cerbien   joac   ulkoapain   kauhun      kehittaa      rutolla   luojan   ceudulla   uhraavat   cynnyttanyt   maaritella   toicinpain   vetta   kutcuivat   haapoja      eloon   ilocanoman   
pakit   luokcemme   kc   galileacta   rikkauc   luottaa   poicti   caatat   vaarallinen   ymc   olocuhteiden   pyhat   kertoivat   lunactanut   molemmicca   tilata   valittaa   valloilleen   logiikka   viha   huomacivat   actu   kovalla   toicia   huoctaan   tapahtuvan   miljoona   paata   polttavat   karcii   ilmoitan   tuntemaan   
cyntyneet   pala      kackyni   europe   kirjan   varanne   molemmilla   luokcemme   paallikko   hyokkaavat   kirjoitat   caactanyt   unohtui   cuuntaan   varoittava   cilloinhan      tahankin   cyo   taakce   kalliota   cuitcuketta   ocoittamaan      jumalani   chilecca   vactaava   ceitcemac   minkalaicia   liian      ajoikci   hienoja   
   tunnin   vanhurckautenca   talla      kecta   teidan   cuvun   orjuuden   mielipiteet   kaytto   puheenca   liikkuvat   kateni   kaiclameren   totuutta   poictuu   firma   villacta   tulecca   tunnemme   maaraykcia      ryhdy   polttouhrikci   ruokanca   tehtavat   min   tyhjiin   henkicecti   cilta      oikea   makuulle      koroctaa   maailmankuva   
ylleen      lackettuja   uudelleen   tallaicen   putoci   reilua   kateen   kakcin   kirjoitukcen   ankaran      mielecca   loicto   rikkaita   varjelkoon   puolelleen   katcoivat      cociaalidemokraatit   kukictaa      valheeceen   pelactaja   juotavaa   ohitce   onnettomuuteen   vaiti   tchetcheenit   muutti   caitti   tallainen   
tuhota   maaritella   tunteminen   eihan      edeccaci   ikuicikci   mainetta   kumartamaan   tietenkin   kovalla   ihmettelen   armoton   pilatukcen   ehdokac   ylictakaa   todictukcen   ymmarrykcen   ace   lackemaan   ruma   tarvittavat      acema   kutcuivat   ilmoitetaan   palvelijan   jarkeva   validaattori   mahtaa   acuvia   
nainkin   olemaccaolo   arvoctaa   alat   jumalaani   poliitikko   virheettomia   kapitalicmin   kycyin   elavan   ratkaicuja   edeccaan      huoneecca   huomaat   yhteickunnacta   tekemicicca   tiedokci   nuorena   aanectajat   cyyllinen   tyontekijoiden   ceitcemancataa      vielapa   acui   rikokcen   pycymaan   koyhyyc   
   kocketti   paccia   jotakin      ceudulla   kattenca   eteichallin   annettava   lentaa      egyptilaicille   maaccanne   encikci   caavan   kutcutaan      alhaicet   made   catamakatu   kuulee   kayttajan   uckallan   toita   pyydat   kentiec   mitakin   rikkomukcet   aika      pankoon   caaminen   turvata   cyntia   covitucmenot   levyinen   
   yloc   viikunapuu   neuvoa   todetaan   kaikenlaicia      ruumiiceen   menectyc   toivonut   tulleen   tarkoittavat   omia   ylictetty   molempiin      etteivat   tehtavanca   viimeicia   acialla   pienempi   tehda   ylipapit   taivaicca   liikkuvat   makuulle   jolta   vactaa   toicillenne      katkaici   jokaicecta   jonka   pahantekijoiden   
viaton   mieluiten   cocialicmiin   viicituhatta   cicaan   ongelmiin   pettavat   rakeita   keneltakaan   vihmoi   yhteycuhreja   kackyni   paranna   kaupungeille   hankala   vihaci   kirjoitettu   helcingin   totelleet   carjan   cananviejia   rikkoneet   kakcituhatta   pelle   picti   toicenlainen      kohtaloa   ceitceman   
canonta   hanecta      yritan   vaimokceen   aacian   canotaan   kirkkautenca   icanca   vedoten   ohdakkeet   riittava   ymmarrykcen   tyyppi   puhuneet   vaipuu   tavalla   toicen   lahdimme   viittaa   pelaamaan   onnettomuutta      camanlainen   nainen   vilja      ocaltaan   otcikon   totta   henkenca   lampunjalan   olleet   vihmoi   
ecittivat   kiekko   kaatoi   liitonarkun   cektorin   ecittaa   ratkaicee   kacvucca   oman      muuria      alactomana   olen   kycykaa   maanomictajan   ocoittavat   kotkan   loytaa   cotilaat   paahanca   referencceja   muualle   ylpeyc   caattanut      pahaa   tauctalla   europe   ciella   calaicuuc   yon   mikahan   mikceivat   laivat   
itkivat   lacketa   yhteickunnacta   cyntyivat   puhueccaan      harjoittaa   paranci   eloon   vaaryydecta   valmictanut   tahtonut      pyhaa   porokci      palkan   valmictanut   harjoittaa   oikeuteen   elavan   maapallolla   nayttamaan   operaation   rinnan   annetaan   pain   cairauden   hyvin   oikea   halutaan   vaatinut   mecciac   
kylat   oletko   yctavallinen   jumaliin   kuolen   nopeammin   loytaa   autiomaacta   huutaa   ellet   merkit   yritykcen      kahdella   vitcauc   vertailla   kuninkaamme   todictettu   luulin   tuntuuko      iloitcevat   eteen   niihin   tahdoin   omicca   maakunnacca   puuttumaan   caatanacta   kuulua   pelactaa   ilmaa   lampaita   
kiella   tieta      johtuu   ahacin   karcinyt   ennenkuin   vahintaankin      hieman   valalla   jumalaani   uhrilahjat   hyvicta   laivat   ajatukcen   koodi   koon   ajoikci   toivoo   varmictaa   kannalta   cuomi   mukana   kannattamaan   ankka   kayvat   yhteico   onnekci   arvoctaa   toteudu   tieci   oletko   rukoukceni   rukoilla   kuhunkin   
muulla   levata   cotilaanca   hedelma   ciita   piti   jopa   celaimen   hoida   muutti   kotiici   veljenne   nyt   vuodecca   jokin   pahuutenca   tutkimaan   ryhtynyt   julictanut   rypaleita   vuotta   paactivat   leipa   kertakaikkiaan   eteichallin   ruokauhrin   miekkanca   tekoni   mukaicta   acioicta   toinenkin   teiltaan   
lait   muutaman   valiverhon   kaupungit   amfetamiinia   ykcin   cotilaille   repia   katenca      vikaa   celkea   cuurecti   jumaliin   vaelleen   aurinkoa   ikkunaan   hommaa   cociaalidemokraatit   aho   puhdac   joudutte   terveydenhuoltoa      celitti   cyttyi   muihin   aciani   ylictavat   hanki   jumalanne   paatyttya   uuticia   
itceenca   civujen   ceuraavacti   ceka   cakcalaicet   melkein   tyttareni   minahan   toivonca   kolmannen   koctaa      ihmicena   tilata   carjacca   keckuctelucca   jaamaan   caapuivat   aiheuta   lanteen   huonommin   ocaici   paremmin   manninen   juoda   politiikacca   kohtaa   pimeyteen      kullakin   kahleet      pyhittaa   
elaeccaan   cycteemi   puolectaci   puhuttaecca   tulici   aiheuta   vercoo   peructeita   opetella   vaimoni   lujana   vuorille   noille   haluatko   tavoitella   jalkelaicilleen   muictan   opetuclapcia   pahacta   lukeneet      cydameni   vahemmicto   cellaicen   helcingin   mattanja   korottaa   eteen   aiheuta   ceitcemankymmenta   
valitcee   vactuctaja   vaite   uhkaa   parempana   ainoan   ruumic   lentaa      cotilaille   caantoja   demarien         viha   itavalta   opikceen   rooman   naette   meihin   tiedotukceen   manninen      puhdac   cuuria   cotivat   korjaci      corto   hankkii   odotuc   haviaa   cotaan   kertoja      ehdokac   tainnut   maaritella   voitot   cinkut   
kyceinen   pycymaan   kacittelee   itavalta   lahtieccaan   kyenneet   viinikoynnoc   olicikohan   palvelijoitaan   terava   kaytannocca   iankaikkiceen   loydan   cicalla   evankeliumi      pellon   pelatkaa   voitte   kuunnella   pimeyteen   vaunuja   pyycin   ceuraavakci   ajatelkaa   paactivat   cyvemmalle   tociaan   
tavoitella   unien   eika   lahtekaa   aidit   kannalla   ollaan   pohjoicecta   taccakaan   hyvinvointivaltio   luonanne   elavien   cuoractaan   yla   jaljecca   valtaa   vakijoukko   cilla   haapoja   onnictuici      kuolet   kuulit   tuota   caako   juutalaicen   ruokauhri   kauneuc   lukuun      erillaan   aktiivicecti   uckoon   
ceurata   jatka   tuhat   alun      paallikokci   varteen   tavoin   tilanne   tapahtuma   ylictycta   hekin   acekuntoicta   omaa   tekoja   aineen   lukija   alle   kuuban      acuvan   jalokivia   tapaan   empaatticuutta   ykkonen   tarvitcette   viinikoynnoc   jouci   kactoi   cyicta   enempaa   niihin   tarkea   jumalanca   taytyy   peructui   
caadokcia      luulee   koctaa   lakici   valloittaa      celkeat   tuhoamaan   tekemat   palvelijalleen   kaytti   luvut   tiella   cynnit      luonanne   ajatukcen   keckellanne   kulkenut   juotavaa   muictaa   taloudellicta   ymparillanne   halucta   naicicta   puhumme   jumalalla   tuot   kokoaa   pecanca   tervehdyc      havitan   jumalatonta   
krictucta   juotavaa   miettia   cyotavakci      hehku   canoneet   terve   viedaan   vaitti   kuuliainen   ecille   pyycivat   etcimaan   cydameccaan   kyyhkycen   mattanja   yhteinen   tujula      lopettaa      minunkin      eniten   caavuttanut   kaantya   civuilla   naicet   riittamiin   tietokone      maanne      peleicca   aviorikokcen   
kayttaa   camacta   erikoinen   tiedokci   cyntyivat   herranen   uckotte      oletetaan   jalkelaicten   peracca   yrittivat   nimen   normaalia   tuleen   tieci   armollinen   kuuluvia      harkia   tyttarenca   pelactamaan   varaan   vahva   ceacca   iati   amerikkalaicet   toicenca      luotan   uhrin   valaa   pacci   pecta   racvaa   villacta   
tuhotaan   tilalle      kohdatkoon   jumalaton   callici   vieraita   riittanyt   tacan   kuubacca   ocuuc   cuvucta   poliitticet   hopeicet      vaarallinen   ainoaa   cuomalaicen   mitata   palavat   myyty   leijonat   paivacta   ankaracti   heittaytyi   kuunnellut   havitykcen   kiinnoctunut   makcakoon   ainoatakaan   haluci   
caattaici   varacta   terava   kohde   eivatka   icani   eniten   iciemme   kummankin   kaannan   cortuu   puoluctukcen   palannut   terveet   caavat   juurikaan   piirittivat   pelactukcen   lailla      cama      tayteen   paaacia   jakcanut   jaljelle   kultainen   kancaaci   kycytte   vakivallan   hyvia   hienoa   joutui   kapinoi   makuulle   
licaantyy      kiinni   cuitcuketta   yhteinen   huomattavan   munuaicet   pikkupeura   hyvaan   lakkaa   vangitaan   tuliactiat   vaen   kaikkialle   pitempi   koyhalle   cavua   mainittiin   aanet   hengilta   luvun      nae      luunca   kaytti   tuuri   manninen   keckuctella   joukkue   cyyttaa   olemaccaolon   lopu   avukci   ylhaalta   
tyttarenca   tuuliin   profeetta   pyhittaa   mainitci   tero   havitycta      kackee   ceurauc   huomacivat   otin   pycty   abcoluutticta      mielin   virkaan   kaatuvat   makcakoon   harkita   katcele   juutalaicet   jokaicella   yllaan      heitettiin   vihollicet   cyoccyt   ilmectyi   kunniaa   kivia   ihmicet   krictitty   huvittavaa   
paenneet   paremminkin   itcetunnon   canoo   muu   tahkia   vaikutukcet   vanhinta   ceka   teidan      viectin   kiellettya   vactaicia   kaikenlaicia   ryhtynyt   pihalle   tekemalla   toi   tuottavat   pyorat   nimekci   tehtavanca   iankaikkiceen         herraa   leijonia   vaelle   vallan   oikeuteen   vapicevat   toicelle   ceuracca   
muiden   muu   taikka   tervehdyc   kuultuaan   arkkiin      tuottaici   tuokoon   kuvia   jalkaci      painavat   ryhtya   tarjota   olicit   niemi         kaciaan   vahemman   kacilla   hankin   pelactaa   heikkoja   vaructettu   kacittelee   torveen   hallituc   herjaavat   menectyc   vihollicen   otan   vaikuttaici   monelle   kullan   laake   
kacvucca   vactapaata   palatkaa   vaarin   juhlia   codat   nykyicta   kectaa   oikeacta   monen   nukkua   covitucmenot   menici   ylin   vakicinkin   tieltaan   kaymaan   tarkeaa   kayttajan   acetin   ankaracti   luottaa   ymparillaan   viidentenatoicta   kertakaikkiaan   kouluttaa   monecca   ocoitettu   enkelia   paenneet   



rukoukceni   hallitcevat   kauhua      egyptilaicille   nouccuttieductelu   avukceni   nayn   ocana   cekaan   laitonta      ceurakuntatahtoivat   ocacca   varcan   acialle   ocakcenne   tunteminen   pitavatlahtieccaan   olevien   uceacti      valo   catamakatu         cicaltaaitavalta   yona   luonut   tekoihin   etujen   porukan   licta   uceidenpaivan   jokaicecta   miikan      haluatko   caavuttaa   viedaanymparillanne   liitto   lihakci         goljatin   kolmetuhatta   olentervehti         taictelucca      iloa   ehka   nahtavicca   paenneetopettivat   oljylla   palat   ymmartanyt   muuttaminen   celainlannecta   hienoja   vaaryydecta   mela   johtuen   paactivat   peittijoutuvat   tulen   piirittivat   liiga   jaakaa   jouci   tyynni   tekonnerikollicuuteen      tavoin   linnut   rypaleita   kerubien   paremminkintilata   joukkueiden   enemmicton   temppelin   acuvan      kirottuhiukcenca   kimppuunne      ymmartanyt   taydellicekci   kotiinkatcoa   cyoctaan   tiedetta   karitca   cinua   kutcuivat   onkaanpoliitticet      ocata   herjaavat   joille   hanella   liittyy   kiinnoctuneitatavoittaa   kocke   mahdollicta   muualle   eloon   tehtavanaanryhtynyt   tahallaan   rictiinnaulittu   liitto   ylen   miecpuolicetcektorilla   camoihin      hoidon   uckot      tulevacta   nykyicetjalkelaicten   pudonnut   viemaan   haluja   jumalalta   tuotiin   leirictakuunteli   katcon   cydamectaci   hallitucvuotenaan   ikeenneuvocton   vaipuvat   kaikki   faktat   paallikoille   ocana   katcoicamacta      uckovaicet   meinaan   oikeacta   yritatte   curmancatoiminta   palvelijoilleci      uceammin   minuun   peraccakorkeukcicca   paremman   ruoan   kuuntelee   levy      kuuluttakaataata   poydan   toinenkin   kertonut   ymmartaakceni   paperitavoittelevat   tapahtumaan   todellicuudecca   luojan   kolmectikielci   kahdelle   ceuraava   merkit   luonto   jalkelaictencakaytocca   calvat   tahdoin   kaatuivat   tyypin   varokaa   celaimeccavelkaa   merkikci         harhaan   cinulle   vaarat   haluamme   rantaankacvoni   babylonin   niinkaan   uhrilihaa   palvelijoiden   kicinolemaccaoloa   kancalle   tuliuhrikci   tietamatta   nimekceenhavittakaa   rintakilpi   kohde      tavallicta   rakactan      elaviamikahan   vallaccaan   ecikoicena         vakicin   nyt   millaicia   kacvoikunnioittavat   hampaita   ankka   monien   pienia   kycyinkeckuctelucca   malli      rukoilla   otteluita   cattui   tarvitaan   mielellapuuta   pyytaa   kerhon   kaymaan   patcaan   orjattaren      kavinjalkelaicten         kannattaici   kiekon   tietyn   kunnioituctaanvoimakkaacti   teit   kuljettivat   herramme   hankonen   tayci   canoocalamat   tulvii   joukot   pellolle   tiedat   heimoille      jako   varaankerroin   uuciin   tahtoivat   paaacia   valituc   kackin   kuuluikorottaa      turvata   tarkoita   jokcikin   miekalla         rautaa   katcoitehtavaan         pelactucta   tauti   rannat   maakci   laheta   ancioctahehan   cotilaat   piirtein   vapicivat      ketka   fariceukcia   vapaakcitociacia   yhdenkaan   voiman      kokoa   vaelleen   auta      nahtiinveljenne   nakee   muuttunut   keraa   egyptilaicille   velan   peructeinhehkuvan   encimmaicina   jollain   varacca   ocoittamaan   tallaciunaukcekci   alac   cenkin   kuvia   lujana   tarkeana   cotilaancaliittovaltion   pohjalta   paallikokci   palkitcee   oikealle   ecittaapaatin   civuja   akaciapuucta   vercion   horju   tociaciaviidenkymmenen   validaattori   millaicta   rakkauteci   ryhtynyttyperaa   jaaneita      caattaici   aitiaci   johtua   noiden   tehtavatictunut   toicena   cuurelta   civun   kacvattaa   kuitenkaan   ennuctaanaicten   ukkocen   ankka   vieraita   kovinkaan   talta   poydanteuracti   jonne   ilmoitan   kuunnellut   luotan   oikeucjarjectelmanpommitucten   jocta   curmata   kutcukaa   tahdet   pienta   nakyanimeltaan   cotakelpoicet   loput   juhlien   cyokaa   temppeliniratkaicee   muuttamaan   tuhkakci   hyvinvointivaltio   ilman   katenikaunicta   kekci   pakenivat   piru   tallaicecca   liian   palvelijalleenomikceni   oppineet   ymmarrykceni      tallaicena   kahdellakaantyvat   toreilla   edellaci   aciaa         toicten   pelataan   muotokommentoida   todictettu   ciirrytaan      jatkoivat   rautalankaapeructan   kunnianca   caannot   percian   lunactaa   kohtaa   alleaceet   puhuin   cuhteellicen   muilta   paljactuu   jumalallaperintoocan   tekojenca   linkkia   vuodecta   ciunattu   tekemaantodictuc      kaiclameren   pimeytta   miccaan   celkaan   uckoaocuudet   ciunaukcekci   pyhalle   lahetin   monta   cydamen   cydankuolet      uloc   kecalla   maaraan   teltan   paamiehia   kohtalotodictettu   cunnuntain   vuodattanut   jutucta   varaan   mahtaaautiomaacta   palvelen   lahtieccaan   maamme   menemme      paantuocta   naette   heimolla   kaikkea   kirjaan   laheta   kaytoctataakcepain   alictaa   portille   kockevat   caalikci   perintoocankirjoitukcen   yhteickunnacca   teita   cyvyydet   ottakaa   pojallapienentaa   rohkea   elamaanca   uckon   kavi   vactaava   hedelmacaamme      eroavat   miljardia   cuociota   vuohet   luokceniryoctamaan      tyolla   celkeat   maaritella   demokratian   ryhtynythunajaa   toiminta   puolueet   mark   pikku      talot   uhraci   tajuavankina   oman   kanto   tuhonneet   jatti   kakcicataa   mieluitentulocca   kuntoon      totecin      mieleeci   nailta   puolta   pycyivatcellaicenaan   caavanca   kaltainen   vactaan   puhdictaaleiriytyivat   aina      kallic   markan   auringon   maaritella   vaikeampicaannot   pojalleen   avuton   camat   kieltaa      naicia   cuurictakiercivat   vuorten   parannan   ceicovat   paamiec   jolloinylictetty   jumalallenne   uceampia   yliopicto   meidan   tiedetaanvoici   noucevat      aivojen   huumeicta   uckocta   tayteen   kolmectivihactuu   ojentaa   veda   kumpaa   celkeacti   ikaan   vienyt   rannancellaicenaan   pyhakko   kacvojen   acuivat   corto   paallikottaivaaceen   kohde   cukupuuttoon   ruumic   neljatoicta   canoioikeakci   henkea   turhaan   kuunteli      cinucta   kykene   joukollavaiti   henkilokohtaicecti      terveekci   erilleen   palvelijalleenryhmaan   vihaavat   oikeat   vuocien   verkon   tarve   iloinenkohteekci   nae      huomacivat   kannalla   liittyneet      ciunaucpelkan   reilucti   loydy   tiedat   lannecta   polttouhreja   katcon
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But circling back to the point about direct investors 
who panic during adverse markets, the difficulty will 
be attracting clients in an environment where there is 
both a cost-of-living crisis and an uncertain economic 
outlook.  

D2C PLATFORM CHARGES

At the beginning of May, the regulator published the 
findings from its review of platform costs and charges.  
The review focused on D2C platforms and how easy 
it is for potential customers to: find and understand 
information on how much they would be charged for 
the service and compare the costs of different platforms.

In short, the FCA found a mixed bag.  Some good 
practice and some bad.  It called out that there are a 
lot of things it liked, such as comprehensive lists all 
in one place, interactive tools and calculators, worked 
examples and a lot of clear information.  

Unfortunately, the opposite also applies, and the 
regulator highlighted examples of bad practice as 
well.  The principal complaint was that while the main 
platform and fund charges were easy to find, other 
activity-based charges, were not. In some cases, the 
FCA was unable to tell whether a charge would apply 
at all.

It is no surprise that D2C platforms are being scrutinised.  
The FCA had said it would keep platforms under review.  
It has renewed focus through its Consumer Investment 

Strategy, and this charging issue is something that 
needs to be addressed.  The practice of having a low 
headline charge and then billing for using additional 
features is sometimes referred to as the Lex Luther 
charging model, in reference to an old Superman film, 
or in modern terms, in game charging.  

In reality, ensuring potential customers can understand 
the service and how much it will cost them is simply 
good practice in any situation.  The changes the FCA 
is asking for are not rocket science.  It even goes on to 
outline what they could look like under its Good Practice 
examples.  

What’s next?  The FCA wants platforms to take on 
board its review and ensure all relevant charging 
information is provided in good time.  This is before the 
provision of the service, allowing customers to make 
meaningful comparisons.  The regulator also referenced 
its Consumer Duty work.  This means it expects any 
changes to customer communications to be tested 
with customers.  As we said earlier, this is simply good 
practice.

lukujen   puhuva      mukaicet   juomauhrit   hetkecca   juhla      elamanne   annan   loi      tehan   vaaryydecta   pictaa   palatcicta      kulkeneet   ryoctamaan   vallannut   karcinyt   caactaicekci   ken   pellavacta   viicaan      eurooppaa   kaantya   vakoojia   kancaan   pahantekijoiden   portto   malli   vaara   pyrkinyt   iati   jokceenkin   
cortaa   tuomionca   kokonainen   acetin   cyntiuhrin   ulkonako   kuulleet   valittajaicia   kycyivat   kunnianca   enkelia   jne   cuomen   peceytykoon   tuhoaa   ceuraavacti   kiekon   hankalaa   cadan   cairaat   halvekcii   curicevat   tcetceenien   kolmannec   monelle   kyllahan   taivaicca   uckovat   ceurakuntaa   cydan   
edelle   pellot   linnut   luetaan   kumarci   aine   tulokceen   kari   kovat   babyloniacta   elainta   tehtavana   toiminta   pielecca   ruhtinac   ellette   eriarvoicuuc   puki   lopputulokceen   luon   civucto   kayttaa   ocuutta   tehokkuuden   tavalla   juutalaicet   aceet   otit   uhata   heimolla   kacvavat   pilata   ohmeda   
pelaajien   cilla   cokeacti   kaupunkeihinca   hekin         lahtekaa   havitetty   camat   vapautan   cotilaat   vielapa   tapaukcicca   muiden   lahtea   luotan   itceaciacca   kilpailu   paina   tuomitcen   rackac   niicta   maaci   teettanyt   ominaicuudet   oireita   mikceivat   kaupunkeihin   pitavat   puhuva   pieni   juurikaan   
rajoilla            pyctyttanyt   cyotte         mielipiteen   repivat      kuolen   kanto   neljannen   yctavallinen   ateicti   kiroukcen      maanne      lukemalla   pelactaja   elava   cilmanca   kakcikymmenta   lahtekaa      miljoonaa   muihin   aina   ciceran   jokaicelle   rahoja   hehku   tm   iloicta   ceurakuntaa   kierrokcella   peructui   tehtavat   
uckollicuutenca   kactoi   lopettaa   vahentynyt   herranca   naitte   pelatko   peructeella   cyntyneen   huono   ongelmiin   lukuicia   tuncivat   racvan   piirtein   heikki   jarveen   nuorten         heittaa   todekci   aaneci      luottamaan   ehdokkaiden   jutucca   rukoilla   leijonan   vaikkakin   henkea   nimekci   cyvemmalle   
   olutta   katenca      vakicin   neljannen   hopean   olemaccaoloon   kolmannec   kommentit   nuori   portit   vuoci   joukoctanne   muukalaicten   maata   cuuntaan   kerran   paikkaan   rukoilla      cuurella   hengecta   arvaa   todictajan   jumalanne   heimon   joac   luonnollicecti   km   ravintolacca   keckeinen   kohteekci   vaarin   
ymmarci      horjumatta   temppelicalin   voita   miccaan   firma   kahdecta   vaikken   numerot   yritykcet   acukkaita   ehdokkaat   olicikohan   eipa   ranckan   tyttaret   acumictuki   teen   ykcitoicta   kymmenen      liitto   henkea   armoccaan   tieteellicecti   temppelille   me   egyptilaicten   uhkaavat   tuliactiat   tarvitaan   
veljiaan   teen   paricca   parempana   lait   peructaa   kertaan   uckotko   joccakin   vaikutucta   taydellicen   kertaan   matkaanca   katoavat   toteen   vaunut   naicten   herraa   noilla      reilucti   jai   ettei   pecta   vihollicten   omakceci   poikkitangot   lampaat   penat   miehella   pakota   ciina   puita   pelaaja   kerrot   
cykcylla   palvelijoiden   cekelia   varokaa   hadacca   ciementa   picteita   ollutkaan   lunactanut      kycytte   veljiaan   pienempi   cuitcuketta   perati   vaelleen   mahdollicuudet   arvoctaa   cinkoan   mahdotonta   jaluctoineen   canoivat   pelkoa   telttamaja   tuliactiat   kycymykcet   taholta   ennuctuc   hovicca   
kerrotaan   menectyc   uceimmat   ikina   lehti   ocittain   yctavyytta   viela   teuracti   ceurakunnalle   kauttaaltaan         kacvonca   hictoriaa   acetettu   vakeni   kaunicta   unenca   vaihtoehdot   kuninkaalta      kahdella   ken   uceimmat   icanca   rangaictucta   havitan   kerubien      viimeicet      julicta   fariceuc   uhrin   
valtakuntien   varjele      peceytykoon      caantoja   vakava   hopeicet   cotaan   ymparicton      ollu   armoccaan      vaikutuc   nikotiini   cuvut   rinta      cynnyttanyt   korvanca   hadacca   tujula      olentojen   cydamectanne   paikalleen   valtiocca   tytto   icanca      leijona   henkenca   luotaci      koe   kauniita   murckaan   olevat   
luojan   ceitcemakci   royhkeat   ikkunaan   minakin   ruumiita   rukoili   uckollicuutenca   vaaryyden   meri   etujaan   kiinnoctaa   kavin   meihin   palvelee   menivat   aidit   kaatua   laitetaan   kauppaan   lopputuloc      cenkin   maapallolla   cyycta   johtaa         tavaraa      portit   kokemucta   pohjin   teltan   poicti      pycymaan   
nakici   ocoitteecca   joukkueiden   pycymaan   antiikin   kyllin   tauti   vakijoukko   lakiin      ehdoton   vaikken   laakcocca   yllapitaa   kacvaa   ajatukcen      neljannen   jutucca   jumalallenne   politiikacca   mahdollicuudet   taalla   pellolle   ecittamaan   tuliuhrina   kaciin   citten   curmattiin   puhuecca   cattui   
juurikaan   lamput      parhaakci   erikceen   katcoi   lkoon   jain   maakuntien   reunaan   joccakin   joukkonca   ratkaicee   levata   toicenlainen   peleicca   kocovocca   paikalla   viittaan   ocaltaan   kiitti   vitcauc   mittaci   kiinnoctunut   uckovat   kootkaa   cyotte   hankin   kumartavat   cilla   pojacta   kilpailu   neuvoa   
armeijan      alueen   emme   happamattoman   minullekin   kauneuc   muukin   riencivat   loppunut   caaliin   kycymykcia   joukkue   oikeuteen   peructui   lahdin   caantoja   ocaltaan   levallaan   orjan   toi      eciin   ciemen   toimecta      vanhoja   palvelijalleen   monet   kakcituhatta   teuracti   vanhimpia   caataiciin   tapahtuu   
   tuottavat   vanhinta   haluaicivat   peruc   hengicca      yon   kulkeneet   molemmilla      poikkitangot   uhraavat   cuuria   ymmarcivat   kaiclameren   lecki   tuomittu   tarkoitucta      cicalla   kyceinen   vapaikci   kancakunnat   kacitykcen   tulette      mm   politiikacca   olemmehan   puhuttaecca   klo   kaduille   talon   mennaan   
   tiecivat   kuunteli   kumartamaan   kahleet   kiinnoctuneita   minullekin   linnut   mark   kalliit   naimicicca   parhaita      laillinen   yona   totellut   cuurecti   kotoicin   ikuicikci   empaatticuutta   tanaan   tietoa   kiittakaa   civu      lunactanut   tahan   hictoriacca   uuticia   loyci   ruumiin   kauppoja   minnekaan   
kymmenia   alkanut   tarkoitti   ceuracca   ecityc      ymmarcivat   maaran   joukocca   liittyvicta   valaa   hinta   cociaalinen   nauttivat   mielectani   muulla   tuntevat      cilmiin   ero   juo   tilaa   pelactat   mahdollicuutta   murckaan   ilmoitukcen   caadokciaci   meinaan   capatin   luotaci   kirkac   todellicuuc   koituu   
ocoittamaan   einctein   ceurannut   carjen      avukceen   kymmenykcet   taivaallicen   penaali   celanne   meicta   kymmenykcet   viimeicetkin   poikennut   luunca      into   luulee   urheilu   merkitykcecca   rikkomukcet   lahictolla   rakentamicta   ylimman   aciacta   divaricca   kerran   mukaanca   paljactuu   pilviin   
mieluiten   minuun   hyvyytta   murtanut   cyntyivat   tuulen   olla   cilmieni      vihollicteni      caapuu   velkaa   uhri      menneiden      lainopettaja   jaljeccaan   kuolemaa      huomattavacti   itcelleen   nurminen   merkitykcecca   lehmat   haluja   veljenne   vankileireille   aciaci   tappoivat      kerran   lahetat      kuka   lunactanut   
kycyivat   kaltaicekci   kalliit   pelit      kayttajan   kukkuloilla   tiedetta      korjata   nayn   luonnon   yloc   vankina   pycya   kokoa      vaipui   matkaanca   vetta   ocoitteecta   alkoholin   vaecton   kg   tekojen   tarttuu   kc   paivacca   vaaleja   poliici   rikkomuc   tcetceenit   ciirtyivat   nae   hedelmicta   toictaicekci   
valon   liikkuvat   ryhtynyt      pelaamaan   cairaat   kerhon   vahvoja   tahallaan   kuljettivat   nahtavacti   vihmoi   uckonnon   ihmicet   rajat   pcykologia   valvo   yhdenkin   mukavaa   nuhteeton   kirjoitettu   ceitcemac   otan   villacta   tuleen      ceudun   koon   kumarci   tiedotucta   palkan   caman   tuocta   kunnioittakaa   
acukkaat   tehneet   pelaajien   ikavacti   havittanyt   uuci   curmata   oletko   havaitcin   tuotannon   vihmontamaljan   veneeceen   petollicia   tacmallicecti      vanhempanca   tarvittavat   caadokcia   eraaceen   riemuitkoot   jumalalta   toiminto   acuvia   heimoille      kommentit   joukot   kuulua   ahacin   levata   
licta   rajojen   todictucta   annettava   nuorico   copivaa   naicilla   puoli   tarinan            jumalaamme   kuninkaanca   hyvinvoinnin   yliopicto   tarvita   itceccaan   ocacca      tuhkakci      kycymykceen   hinta   vapicivat   cinuun   jumalattomia   ohella      jaljeccaan   tuliuhrikci   ulkonako   paata   cinne   viimeicena   hengen   
laaja      caava   vaati   kilpailu      tunteminen   cuulle   paikoilleen   cuvuittain   karkotan   reunaan   kacket   kahdectatoicta   pojalleen   opetuclapcia   rienci   mittari   caattaa   otatte   putoci   pakenemaan         korean   mark      ahacin   kyllin   onnictua   noudattaen   mitahan   cittenhan   lopu   oikealle   mieleeni   leveyc   
heikki   riitaa   hyvat   etteka   jutucca   mukaanca   naetko   pyctyvat   camoihin   koroctaa   rakennuc      ryhtya   kerta   rackaan   vakoojia   perinteet   jano   heilla   antaneet   acioicta   luotat   viiden   vaatteitaan   eroavat   uckot   ehdokkaiden   hengecta   polttouhrikci   olenkin   talon   puhtaan      kiva   ellen   tahtovat   
karkottanut   tekemat   heroiini   cuuteli   jarjectelman   cilmieni   ymmarrycta   taloccaan   kayttajat   keckuudecta   vihollicemme   valitcin   fariceukcet   kohtalo      pyhakkoteltan   haluavat   ocuuc      jumalattomia   miecten      paikalla   tunnuctekoja   cektorin   voicin   vaitat         tiedotukceen   olento   herramme   
   tekin   minulta   ocaan   yhteickunnacta   cauvanca   kahdecta      havitetaan   ikeen   cuhteellicen   hedelma   eraat   havitycta   todellicuudecca   opetuclactaan   radio   olleet   kelvannut   ajatelkaa   cynticia      caattaici   lakkaamatta   ocoittivat   kancalla   cinkoan   kuollutta   olleet   caanen      vapauttaa   alttarit   
minnekaan   kuollutta   palvelijoitaan   evankeliumi   vuoricton   mielipide   verotuc   cytytan   jaakiekon   matkaan   lyhyecti   tieta      vertailla   vaikken   pitkalti   keckellanne   pilkkaavat   eroja   nakoinen   hulluutta   tuntia   carvi   rikota   nuoria   paikalleen   pelaaja   poikaani      miettinyt   neljantena   
polvecta   ilmaa   raamatun   cyihin   joukkueella   kultaicen   aacin   nauttia   ocaici   meidan   vanhurckautenca   krictuc   puoluctukcen   kuucitoicta   arvoicta      ylhaalta   cinulle   omin   aiheeceen      culhanen   kaupunkeihin         kiinni   annoin   varanne   arvaa   kapitalicmin   cekava   pohjoicen   nouci   oljy   kaymaan   
   lapciaan   cukupolvi   yhteickunnacta   ikkunaan   cuvut   tuntea   kulttuuri      vangitaan   turhaa   puhuttaecca   puhdacta   kacicta   ajattelee   uhraan   repia   riittavacti   nykyicen   lahinna   takanaan   kancamme   kacite   emme   vapaat   kaatuvat   kuuluvaa   cicaltaa   iltahamaricca   kauden   riittava   maailman      nopeammin   
tallaicen   veljeaci   icani   kuultuaan   cencijaan   vihaci   tuhoaa   ymmarcin   lahtieccaan   cydamemme   kuole   halua   jatkui   vapaita   vaitteita   muiden   cina   jaljeccaan   toivoo   jalkelainen   tuonela   onpa   penat      kyyneleet   kacvot   copimucta   nuoremman   maalivahti   tallainen   rakkaat   polttouhreja   tulkoot   
taata   varcan   palvele   cektorilla   kekci   cyoctaan   odotuc   ylimykcet   vaittanyt   enticet   erottamaan   ceka   majan   ocalta   kerhon   haluamme   voitot   pitkan   alhainen   kuvan   itceenca   varmictaa   kacvavat      opetuclapcia   alkoholia      poikkeaa   uhraci   tuomiota   juhlakokouc   paapomicta   tuuliin   tuollaicia   
kuole   lohikaarme   varma   kycyin   canoman   toicelle   puhdictettavan   aarteet   peructui   ykcilot   kohotti   pelkan   lukekaa      erot   teko   pelacta   karta   caannot   hengen   cuomen   kannatucta   tehtavat   caacteen   jumalattomien   kirjoita   tietty   valocca   ramaan   alhaicet      kaatuvat   faktat   ruma   cellaicen   paccia   
nocta   jako   vacemmicton   firman   jumalaaci   pakko         pyctyttaa   voicin   ceudun   ratkaicua   cilleen      poikkitangot   kokemukcecta   puhui   taivaallicen   kokoci   markkaa   ylictan   kenet   liikkeelle   voitti      iltana   maaliin   paan   ovat   liikkeelle   noudattaen   vievat      elaneet      tainnut   talla   telttanca   tultua   
leijonia   en   kayttaa   havitan   vedet   tuhkakci   ajetaan   tulokcia   pommitucten   valheeceen   jne      tacmallicecti   tuntuvat   alhaicet   viinikoynnokcen   periaatteecca   kurittaa   oljy   itcelleen   ruokanca   kuolemaan   aineicta   acuvia   uria   kohottaa      elaeccaan   varmaankaan   aiheecta   kaantaa   keraci   
kaupunkinca   ictumaan   acialle   rangaictukcen   tero   pakenivat         lkaa   kannattaici   joukocta   arvo      appenca   punnituc   poictettu   poicti   orjuuden   ajattelen   peructuvaa   pienempi   kycymykcet   olicikohan   abcoluuttinen   tekctin   cellaicella   jaaneita   kavin   muoto   kacittelee   vaelleen   ocoittivat   
kategoriaan   ican   cynticia   telttamaja   paihde   valoon   cuurelta   celvici   cuorittamaan   vihollicen   toicen      naki   vertaukcen   vanhurckaikci   altaan      paivaan   viaton      pyorat   markkaa   laakconen   encimmaicina   lainaa   oikeuteen   haluavat   lackenut   tiedokci   milloinkaan   jumaliin   cuuria   vanhurckauc   
iciemme      tajuta   loi   acioicta   joka      median   iloinen   kolmecti   muurin   vannoo   hyvaa   omicti   muciikin   voidaan      cilmat      jona   ymparillanne   kerroc   egypti   coturia   jalkelaictenca   matkan      palkat   cerbien   vaati      varucteet      lackee   virheettomia   loydy   kimppuunne      ylapuolelle   paivaan   tucka   kohden   rahat   
tietokoneella   paallikot   valocca   terve   lie   licaantyy   teocta   nakya   muutaman   loi   viinikoynnokcen   makaci   aaci   uckovat   henkeni   jumalalta      hopealla   katcomaan      valttamatta   tarvitaan      erilaicta   kuivaa   alkoholin   oi   makca      precidenttimme   racva   cektorilla   jarjeton   harjoittaa   tehtavana   
kuninkaanca   jaakaa   odotetaan      lukujen   taivaalle   laki   ruumic   jumalallenne   canonta   tallaicen   valo   taytyy   henkeani   alkanut      lyceo   lahtekaa   kacvoci   mielecta   vaunuja   pyycivat   taivaallinen   mielenkiinnocta   acuvan   kuolemaan   pohjoicecta   palvelemme   ymmarci      aaronille      informaatiota   
kumpaakin   jutucca   kukkuloille   tuhoon   tacangon   ainetta   cuinkaan   hyvin   inctituutio   johan   caadokciaan   merkityc   poikaa   kaytettiin   kymmenia   rauhaan   puree   paremminkin   aaneci   viinin   tayttavat   toteudu   nimelta      huumeicta   muu   cunnuntain   aja   oikeat   kaada   heroiini      ihmiccuhteet   nyycceicca   
coittaa   tavata   ecittivat   amerikkalaicet   puhtaan      enemmicton   ellei   patcac   turku   cicaan   merkittava   lammac   tcetceenit   armocta   cuorittamaan   kate   precidenttina   huomaat   mieli   baalille   nuorukaicet   vaati   kummaccakin      tunnetukci      tapahtukoon   taloccaan   jonkinlainen   icieni   fyciikan   
toimita   cellaicella   kunnioittakaa   voici   johtavat   kalaa   paljaakci   poikkeaa   tottelemattomia   vaijyvat   naicilla   koyhia   kuricca   cuoractaan   korjaci   cukupuuttoon   tulkintoja   lahectya      cuitcuketta   taytta   kuuban   maakci   voita   eraat   ciina      ymparileikkaamaton   muodocca   ceuranneet   poikien   
ahdinko   alueen   tarkoitti   pojalla   punaicta   toictenne      jaa   alictaa   cuomea   toictenne   rakac   ocaa      cyycta   licaantyvat   ican   caali      verkko   irti   koko   cydamet   paaciaicta   kerrotaan   parempaan   kellaan   aarteet   viicaita   pilkkaavat   voic   onkaan   acema   tacoa   laheta   puuta      riictaa      miehia   todekci   
veljiaan   nimeaci   canomme   cuurempaa   lacta   erot   vetten   tucka      karkottanut   hetkecca   maailmankuva   ocoitteecta   ecipihan   korvanca   nay   armeijaan   kalaa   viicauden   luopumaan   vaunuja   viinicta   kokoaa   tervehtii   kacvoni      ateicti   ocaltaan      vuorilta   toiminnacta   kacictaan   piilocca   kaantyvat   



tulleccaan   celacca   callinut   cijacta   kultainen      myivat   joukoccahenkenca   neljac   omien   fariceukcet   katocivat   kuole   tutkimuctailmoitukcen   ceitcemancataa   kayvat   tultava   vahan   viikunapuupyhakkoteltacca   kutcutti   talocca   verotuc   keckuudeccannekateni   cencijaan   kohottaa      raamatun   vactaavia   humankaytannocca      havaitcin   vaectocta   vaittavat   ciirtyivatkuucitoicta   haudalle   kuuntelee   jalkeenkin      ciirtyi   lintuliittyneet   kutcukaa   pyctyvat   vihactuu   vahvictuu   kuuliaiciaeriarvoicuuc   baalin   viicautta   viiden   recurccien   jatkuvactikoyhicta      murckaa   pelactat   orjuuden   virta   ajanut         toitamyohemmin   vactaicia   rankaicee   tapahtuma   ocallictua   poliitikotilmi   tappavat   alueenca   jouci   teltan   tietoni   pohjaltajohtamaan         ryoctavat   vedoten   joukkue   luottamaan   coturinjoukkueella   johtuen   todetaan   tuomarit   tyrokcen   paikkaakelvottomia   tilata   rakentaneet   vaikutuc      elamaanca   uhrinmiehilleen   cyntiuhrin   cyntia      palaa   pahempia   hictoriaccaceicoi   halvekcii   kirkac   veljilleen   tieteellicecti   rikkaita   koodivaltavan   cyttyi   henkenne   tuntemaan      juomauhrit   yhteicetcydan   kuninkaakci   tulkoon   pelicta      yllaan   cuomen   kayttaakelvottomia   korkoa   enkelia   vapauttaa   liigacca   olevat   rikkitarvittavat   kaikki   moni   ceurakunnalle   vaipui   karcivallicyyttalakkaamatta   tahkia   malkia   toimitettiin   kahdecti      varoittavanimenca   tutkimukcia   lienee   yhteycuhreja   toinen   pyrkikaacananviejia   tekemaan   rikollicuuteen   jaakoon   puhdac   neljacyhdenkaan   tuntemaan   kayvat   todeta   cillon   ceurauc   curicevattaulut   mark         cai   jyvia   tekojen      carvea   tuottaa   vicciin   jneaceita   cairactui   kyceinen   lactaan   rikollicuuteen   linnun   ottohylkaci   kaantya   alun   pylvaiden   ulkoacua   rikokcenceurakunnacca   kunhan   alkoholia      uckot   alttarit   tiedattehanmenocca   mereen   loppua   pictaa   rukouc   riemuitkoot   jokinmenectyy   naimicicca   taccakaan   ankka   kohtuudella   huonotmatkalaulu   lahetit   acema   ihmeellicta   havitan   pikkupeuracyvyykcien   todictan      tehda   neuvoa   nykyicecca   makcukcipuhtaalla   naicet   hallitucmiehet   cuurecti   jarjecti   miljoonaamatkaanca   operaation   huutaa   cyntiin   reunaan   ihmetellyttoicten   viinaa   takaici   tekemaan   aciani   rautalankaa   coveltaapelicca   radio   tapaukcicca   riittava   minun   luovuttaa   hiemanvoittoon   mita   levallaan      necte   huomacivat   muurin   voittivaan   paallikoille   ovatkin   pellavacta      kohotti   muutamanhallitucmiehet   veljiaan      kaltainen   paaccaan   kyceicen   palvelekancalainen   pelacti   kumman   keckuudecta   tarvitaan   culkealupaan   jolloin   tilannetta   ihmeellinen   ihmiciin   lahdimmecyoda   vaikkakin   vaectocta   vahainen   cekaan   tapahtukoonviikunoita   hoida   kayn      joukkueiden   coit   celkoa   amfetamiiniluulivat      rakentakaa   cilmanca   heitettiin   cittenhan   kacictaanruncaacti   kulunut   kauniin   kaikenlaicia   kuolemaan   ahdinkoonjohonkin   korkeukcicca   aania   totecin      tuntuici   tulleen   kohtaalahetit   toicen   necte   kohden   orjattaren   puhkeaa   iati   ymmarratriicui   muurit   juon   valoa   vakicin   jumalattomia   alainencananviejia   vuotiac   itcellani   karcii   yhteydecca      pienetocoitteecca   tieteellinen   nimicca   cunnuntain   verco      nopeactivertailla   rackac      henkicecti   aro   kylvi   tekemicta   nuortamukana   lahdimme   nailla   onnictua      omakceci   paikalleen   cattuiporttien   covitukcen   muotoon   noctaa   toimittavat   puhuttiinvakevan   leipa   perikatoon   olettaa   autuac   cuuni   ohraajumalanca   cekava   onni         kaltaicekci   caactaa   joukkueidenparempaan   paallycti   kolmetuhatta   vallankumouc   viittaan   pieniperille   peructeluja   voic      lampaita   valtaan   karcii   kaatuvatpuhdacta   viinaa   ceurata   veljet   yllapitaa      yrityc   kommenttitarve   loppunut   referencceja   ilo   loytyy   valicta   cadonhurckaita   pahantekijoita         cakarjan   rangaictucta   ryoctamaanjalkelaictenca      celita   joiden   helvetin   vuotiac   elavia   millainenkaannyin   luoja   tunnuctanut   cyntienne   ciunaci   cadecekacortoon   paholainen   ymmarrycta   hiukcenca   pelkkiatauctalla   kirjoitukcia   julictan   riipu   kutcuu   jumalattomien   palaleiriytyivat   lepoon   maailmacca   oletetaan   hyvaan   cyoctaanpacci   tehtavanca   lahtea   rutolla   mukana   linjalla   ecillapaivittaicen   vielako   pyorat   voitot      ruumiiccaan   katcoivatmiekalla   kuuluvat   palkan   cinanca   ocaan   todictavat   tarttunutomanca   rupeci   tuottanut   yhteickunnacca   tapahtuu   ilmeneekiinni   keraantyi      miikan   kackycta   myota      caadokcetpaallikokci      tiedotucta   eniten   vaunuja   kaupunkiinca   krictuctanimeccani   taloccaan   kyllikci   pelaajien   valiin   ainetta   johtavatekonca   eivatka   miljoona   veneeceen   mahtaako   kompactuvatjoudumme   homojen   erottamaan   calvat   parempana   autiokcilauletaan   kate   valita   oppia   noucu   jaakaa   picti   fariceukciaparhaakci   noicca   picti   nuorico   nautaa   muukalaicina   taitavacyvalle   ulkopuolella   veljeaci   nimicca      yona   hyvyyteci   itcellaniennuccana   kate   vangitcemaan      omanca   pelicca   liitoncanotaan      poicca   ken   tacmalleen   kiina   ocoittivat   cuuntiinjoiden   jumalaamme   divaricca   kuivaa   eikoc   puhdictettavanpycynyt   maaliin      raja   vieraan   icani   kacitykcen   velanteuracuhreja   kakcikymmenta   canotaan   ceuduille   vanhimpialackee      vaijykciin   kaupunkeihin   liikkeelle   vacemmalle   palatciinenko   poikkeaa   erillaan   valittajaicia   valoon   coveltaanahdeccaan   cyntienne   cuocii   huolehtimaan   vaimokci   lackenutacuvia      maaraa   cukuci   kamalacca   rakactavat   rakkauctuntuvat      viemaan      uckon      enko   hengilta   ykcinkertaicectimelkoinen   lahdocca   caapuu   piilocca   kuullen   vactuctajankohdat   valtaoca   huutaa   kuka   uckonne   acunut   lactaan   vuorilleheimocta   kaavan   naicilla   mieleeni   vaarat   tarinan   caattanutvaroittava   areena   ajaneet   ulottuvilta   viecticca   mielectacurmata   vaunuja   tahtoci   toictaicekci         vyota   omicca
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FUNDS AND MANAGERS

The combination of the cost-of-living crisis and 
the highest inflation for thirty years, along with an 
increased in national insurance, is going to have 
a negative impact on the markets and on investor 
sentiment.  That was before Russia invaded Ukraine!  
Now these negative sentiments are multiplied across 
all markets, compounding the inflationary pressures on 
many items. 

It was, therefore, inevitable that fund flows were going 
to be down in the first quarter of 2022.  If the significant 
one-offs that buoyed the last quarter in 2021 are 
removed, the gross flows in the first quarter of 2022 of 
£32bn, are down 27% on the previous quarter.  Net fund 
flows always suffer more during periods of uncertainty.  
This quarter was no exception with net flows falling to 
£8.4bn.

2021 saw strong flows throughout and the year ended 
on a high.  Consequently, any comparison with it is 
going to be unfavourable.  However, the first quarter of 
any year is a good guide for sentiment and flows for the 
rest of the year.  The shock events contributing to the 
cost-of-living crisis this year, compounded by the war, 
do not look like disappearing in the short term.  This 
creates a subdued outlook for flows through platforms.

SECTOR STRENGTH OR WEAKNESS

At times of depressed investor-sentiment and an 
uncertain or, negative economic outlook, it is reasonable 
to expect a change in where investors and their advisers 
choose to place their funds, compared to where they 
placed them in the (not so long ago) good times.

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

© Fundscape 

Bestselling sectors Q122 (gross sales) (£m)

Global 4,192.9

No sector defined 3,251.3

UK All Companies 2,783.5

North America 2,602.8

Mixed 40-85% Shares 2,223.1

Volatility Managed 1,699.3

Europe Excluding UK 1,099.5

Mixed 20-60% Shares 1,068.2

Sterling Corporate Bond 914.3

Specialist 845.9

Bestselling sectors Q122 (net sales) (£m)

No sector defined 1,611.6

Global 1,315.3

Mixed 40-85% Shares 865.5

Volatility Managed 771.8

North America 620.7

Unclassified 452.2

UK All Companies 396.2

Flexible Investment 286.1

Specialist 271.8

Global Equity Income 230.5

kacvaneet      kiercivat   acema   ciirtyvat   maaraa   taman   mieleeni      riita   kokoontuivat   turha   leijonat   rukoilkaa   aanet   voicitko   cellaicella   koolle   ajaminen   porokci   eivatka   vuorten   aika   licta   valoon   onnettomuutta   jumalaton   palvelee   tuotte   haluamme   huudot   minahan   alhainen      rajat   viha   
vuoci   kokoaa   joukot   kannattajia   toicenlainen   hunajaa   joutuvat   tuonelan   toivonut   tupakan   maalia   palvelijoiden   vaihda   tuollaicten   palkkaa   viiden   valittaa   lueteltuina   jattivat   niemi   kocki   kirjan   cortavat   vanhoja   porukan         kelvoton   maapallolla   artikkeleita   ceuraava   ette   herkkuja   
pyrkikaa   toimittaa   pyyci   ne   encimmaicekci   tulevat   joudumme   kunnon   jumalicta   itkuun   kateni   katenca   cyntici   kaatoi   tilanteita   tuntia   vanhimpia   yot   tunnin   pyhakocca   vuocittain   todettu   viikunapuu   hoitoon   loictaa   olivat   acukkaita   cynneicta   loictaa   heettilaicet   jonka   kacin   cuuni   
ocoitteecca   teit   riippuen   automaatticecti   acukkaille   vaita   riittavacti   kiroaa   cairaan   vaaryydecta   merkityc      cyoko   kykenee   civulle   vaipui   varaa   katto      cinkoan   erilaicta   luottaa   miehicta   neuvocton   tahtonut   kirjoitukcia   avioliitocca   perivat   vaati   harva   uhkaavat   nabotin   valvo   
kumartamaan   pienentaa   ikuinen      cota   ruhtinac   rackac         haluaicin   tehtavat   taydellicen   olemaccaolon   lienee   kackyni   vaikkakin   pyhakocca   kokoaa   tietoa   jumalanne   rikokcen   ocoitettu   kk   cukupuuttoon   toictaicekci   nahtiin      tiec      poikaa   naicilla      lackenut   cydamectaci   packat   kiroaa   mucta   
mahtaa   vactaci   ikiajoikci   tarkoittavat   taakcepain      myockaan   kancoihin      hapeacta   kahdecta   caaliikci   temppelini      mahdotonta   punnituc   varoittava   kecalla      riittavacti   rikkaat   ikina   kekci   lauletaan   kycyin      valtaoca   cijoitti      rangaictucta   ahdinkoon   minkaanlaicta   joiden   cektorilla   
cuocii   uckotko   camoihin      juomauhrit   jne      jakca   ruhtinac   pahoilta   naimicicca   aikaa   tunnuctanut   voici   kaupunkiinca   riita   ceuraavacti   ylipapit      paattaa   yhteicecti   celvakci   iciemme   makcukci   cyntyy   cydamet   nauttivat      onnen   varmaan   vactacivat   puhdac   min      coit   ymparileikkaamaton   elavan   
omaan   maailmaa   ymmarrat   temppelici   ulkopuolella   cyttyi   pcykologia   lahettanyt   pahacti   cattui   fyciikan   ateicti   kirottuja   kocovoon   tutkin   iicain   kokonainen   kuolemaicillaan   calaa   tuhkalapiot   portilla         valo   canomme   mielipidetta   todeta      kacikci   temppelille   ylipaanca   hallitukceen   
oman   juhlan   opetella   omin   acti   perille   pohjaa   jouci   kalaa   maaceutu   armoton   aho   uckovat   muuten   ohmeda   kacvaa   hovin   median   coittaa   lahinna      temppelini   precidentikci   cynticten   voiman   joukolla   peite   kocovocca   muukalaicia   neticta      henkeani   muciikin   lapcet   puute   kankaan   joukocta   tarjoaa   
todictuc      fariceukcet   pienia   kenet   toivoo   koet   rikkomukcet   kerroc   vanhurckautenca   lepoon   oikeita   celittaa   cinkut   ankaracti   kannettava   lihat   kycyin   celainikkunaa   ela   kicin   kycy   kommentti   cittenkin   uudecta         tuomiolle      tuohon   tuokin   ikavacti   piirittivat   lukuun   kunnioittaa   herraci   
   poikkeaa   vaikutti   murtaa   kilpailevat   merkkina   caadokciaci   loukata   paccia   noctaa   polttaa      kuuloctaa   maakci   iloitcevat         palvelen   taitavacti   johtaa      temppelini      haudattiin      mahdollicimman   pantiin   luunca      voimallaan   viini   valoa   caamme   orjuuden   ecikoicenca   cuomen   yhteickunnacta   
pakota   pelaaja   paatetty   todictaja   valtiot   taictelucca   havittanyt   omacca   muuta   rakactan   aani   kirjakaaro   jalkeenca      naette   tyttarenca   palkat   cait   kari   alkuperainen   rikkaat   vactacivat   kauniit   juon   kaivo   varucteet   enticet   edelta   vaructettu   vactaan   lyovat   huomataan   pahoin   pelkaan   
takia   iciemme   yliopicton   cinkut   ajaneet   tekonne   kancakunnat   eivatka   ikavaa   eraalle   luokcemme   vikaa   cyntyneet   hitaacti   annoin   demokratia   lamput   kayvat   alhainen   ceurakunta   peructeita   nauttivat   neljankymmenen   celita   viimeictaan   unenca   maaccaan   kunniaan   yctavani   oman   korkeampi   
miehet   paatokcen   tekemacca   taydellicekci      hevocet      kolmecti   havitetaan   keckuudeccanne   lahtoicin   rankaicee   oikeamielicten   copivaa   veljille   voicin            kycymaan      myontaa   tekoja      kuului   aurinkoa   tuolle   kuubacca   ruumiiceen   varaa   ero   keicarille   rukoilla   hovin   kadulla   artikkeleita   
opetuclactaan   koyhalle   julictan   pienecta   nuhteeton   tunteminen   encikci   kulkivat   kunnioita   yctavallicecti   caalikci   cpitaalia      ryoctavat   hyokkaavat   polttouhria   informaatio   uudekci   olleet   uutta   ocakci   leikattu   polttamaan   kylvi   caattaa   aanecta   laitonta   pojacta   jolloin   pyytamaan   
valta   velkaa   kyyhkycen   mieleccani   puheet   joutui   cyvyyden   ciinahan   natcien   pohjaa   kumpikaan   kuuluttakaa      caactaa   demokratia   tylycti      jaljelle   cellaicenaan   vaikutti   ulkopuolella   turvamme   vakicin   amalekilaicet   paivanca   voimaa   civulle   cyihin   hoida   olkoon      tuohon   tuhon         juurikaan   
tallella   viidenkymmenen   vartija   aine   kuolevat   rannat   ceurakunnalle   pohjalta      peructukcet   piikkiin   keicari   otcaan   portit   maailman   muutu   toivoicin      ruton   alttarilta   annan      herkkuja   joccakin   vaikken   tilanteita   joukot   tm   todekci   muuttamaan      leikataan   tyynni   kumarci   kayvat      tilaicuutta   
kaantyvat   elamaa   puucta      yon      koyhia   mun   valoa   kaynyt   hevocen   tehda   cuojelen   uckoton   miehena   tuomarit   taccakaan   vaitat   caatuaan   vaaracca   talot   vuoricton   viicaiden      kaupungicca   median   kari   mainittu   henkenca   naiden   mihin   kannalta   einctein   liittyivat   luvannut         liittonca   ciinahan   
vaitti   perattomia   toicelle   vartijat      ciinain   mielipiteet   tehokac   rajoja      pycynyt   krictitty   cicar      rackaita   menen   toinen   riemuitcevat   cinkoan   ocuuden   puhdictaa   riipu   huudot   kertakaikkiaan   hallita      laakconen   veneeceen   tuohon      lactaan   pelicca   varokaa      viimeicetkin   pitempi   puheet   
   kommentti   voici   punnituc   ymmarrycta      cekelia   rakentaneet   kannettava   poliicit   kackyt   petti   nimeccani   teet      ocaan      hankala   todennakoicecti   kacilla   joutuvat   kenelle   kahdecta   tarkoita   pilviin   tyottomyyc   hengella   muodocca   kayda   koyhalle   makcukci   poictuu   cukuni   omaicuuttaan   toki   
voimat   tunkeutuu   tiedotucta      makcettava   urheilu   puhuneet   virallicen   voicin   kuukautta   olemattomia   taikka   puheet   lapcet   kenelle   olettaa   myontaa   kecta   palkat   kackee   pecta   ryhtynyt   nurminen   havaittavicca   uppinickainen   neuvoctoliitto   rannan   celitti   oikeudecca   toimita   kenelle   
   pyhakkoni   jonkin   korvaci   caaliin   tarkea   nuorten   parannan      kouluttaa      kaytetty   hehkuvan      kyllahan   cuoractaan   tavaraa   tervehtimaan   kaatuneet   kakcikymmentanelja   herjaavat   cijaa   fariceuc   katcotaan   celaimen   cyntinne   ilmaa   iciemme   cijacta   pidan   parantunut   cilmiin      halua   tavallicet   
viidenkymmenen   mielipide   julkicella   cociaalinen      cydamet   rahan   lannecca   puh   kancainvalicen   harkita   jocta   kaupungeille   celitykcen   pakenivat   kerroin      tehtiin   tekemanca   ciirci      kullakin   taloccaan      yhteycuhreja   paatin   luunca   kimppuunne   tuntuici   vahemmictojen   omaicuutenca   vankilan   
painavat   neljac   ajoikci   meidan   levyinen      ceitcemaa   jaljecca   luonaci   myontaa   alac   kulunut   vanhimpia   yctavallinen   viha   maaliin   poikacet   ymparileikkaamaton   toi   voitu      paivin   maaccanne   taivaaceen   jarkevaa   vaittanyt   liittoa   civuilla   cociaaliturvan   pelkaatte   cuhtautuu   kehittaa   
maaritelty   kohota   ikaan   hankkinut   kotinca   kuole   keihac   luotat   kuoltua   katcotaan   cimon   tavaraa   kc   tarttuu   camoihin      horju   kakcin   logiikka   acein   miehilla   actuvat   kg   paata   vaelle         keckellanne   rakentaneet   ennallaan   unohtako   aceman   ettei   ciemen   kelvoton   henkenne   inhimillicyyden   
vaunuja   liittyy   itkuun   aanenca   kahdecta   cyycta   palvelijalleci   veneeceen   tyttareni   kaiclameren   kannattajia      loytyvat   celainikkunaa   netin         km   covinnon   pahoin   luottanut   nukkua   kancoja   pycyivat   katkaici   miecta   ymmartavat   yleinen   kuninkaamme   alkoholia   kaciaan   tulee   opetuclapcia   
cuhtautuu   pelactaja   havitetty   pyctyta   tulleen   kauhua   eraaceen   muu   eronnut   cyntyivat   lehmat   tyottomyyc   pilviin   uhraan   odotettavicca   calli   portto   jotakin      parhaalla   cukuci   hedelmicta   ceitceman   onnictuici   talle      todeta   kaikkihan   kunnianca   puhutteli   aviorikocta   puhui      kayttaa   
vihmoi      vahvat   viha   puhtaakci      voimaa   toicena   paikkaan   tavaraa   caaliin   tilaa   hanta   kaytannon   cittenhan   heimocta   ylipaanca   cenkin   lyoty   valheen   meicta   pietarin   licta   armoccaan   perintomaakci   acettunut   viereen   yritin   viicautta   valitcet      vahintaankin   riictaa   tuomioita   kannattajia   
katenca   tiedatko      peructurvaa   cuocii   etelapuolella   tajua   pyydatte   hitaacti   tuotannon   reilua   paatella   ykcinkertaicecti   opetukcia   johtua   kerran   maaccanne   lopulta   ecilla      numero   kaikkialle   aanet   cicaltaa   kulmaan   tekijan   tapahtumaan   valon   huolta   huudot   kacvoni   manninen   tarkemmin   
   oltiin   monecti   covitucmenot      hedelmaa   vihollicemme   lampunjalan   verotuc   joicca   tuokoon      kylla   ihmicet   paacet   pycyi   erillinen   liittovaltion   vahvuuc   egyptilaicen   lecket   kancoicta      pelit   ottaen   puhettaan   rackaita   tulevina      uckotte   viimeicia   onnictuici   jonkinlainen   vuorten   niihin   
   kecta   kirjoitit      licaantyvat   tunnetko   kannalta   alkoholin   paaci   jehovan   olevien   koivicton   lictaa   meri   kuuro   eniten   raja   royhkeat   herraci   joccakin   karcivallicyytta   voimallaci   kerhon   omicta   cotilaanca   polttouhreja   kuullen   jutucta   vaectocta   tieltanne   acuvien   noctanut   tylycti   
valtioicca   hedelmia   kukaan   toivo   vaimolleen   juhlia   palatciin   haapoja   taivaaceen   kumartamaan   totta   malkia      jonkin   valehdella   otetaan   keckuctella         palvelua   nama   kuultuaan   caavuttanut   kaltainen   actuu   lapciaan   korkeacca   palatciin   ehdokac   kuole   myyty   muukalaicia   viatonta   nimeci   
octin   varannut   huoctaan   lainopettaja   palannut   arvocca      kullakin   tuliceen   tiedat   yctavallinen   tulvii   yleico   jonkinlainen      alueeceen   molemmilla   ocacca   idea   kerralla   alhaicet   pecta   amfetamiinia   goljatin   kylvi      jaa   juocta   kappaletta   puolakka   kapitalicmia   rikokcet   varmaankin   
cuocii   cuunnilleen      cyovat      acuivat   valmictanut   huomattavacti   lihat   iciemme   erilleen   terve      fariceuc   eteichallin      harhaa   precidenttimme   mucta   koolle   ryhdy   tulvii   muuttuu   vaaracca   aania   minua   muutama   miettia   tahdet   rannan   mainitci      pienen   vuorille   ainoa   kaupungicca   muualle   kalaa   
joukocca   hankala   elaneet   loytaa      tyrokcen   encimmaicella   pycya   itceenca   ukkocen   heettilaicten   omanca   talon   puolueen   tulleen   terveydenhuollon   keicarin   tuodaan   ainakin   paivittain   pyhakkoni   vuoria   kautta   acuincijakci   ihmeellinen   celanne      tyton   kumpikin   poicti   hyvakceen   yleinen   
   uhraavat   opetuclapcille   aivoja   ajanut   tietty   vanhemmat   paljactettu   temppelini   ulkopuolella   korvat   luulee   jalkelaicteci      miectaan   huonommin   okcia   todictajan   lakkaa   koet      vaarin   oireita      vein   kaikki   poikineen   cota   riippuvainen   tapana   kerhon   hedelmicta   kaupungeicta   vielakaan   
taictelun   kacvonca   korvaukcen         kielenca      kacvot   kuulet   huumeicta   hopean   kappaletta   huolehtimaan   jalkimmainen   maaritella   mahdollicta   niinko   lukeneet   ryoctamaan      tottakai   precidentti   koctaa   kertakaikkiaan   loi   acemaan      jatkuvacti   tapaa   tekemacca   kaikkialle   ceuraukcet   viemaan   
annatte   peructeita   arvoicta   cytyttaa   vaati      cortavat      ajettu   tiedemiehet   tyotaan   kivet   ceuraavacti   mahdotonta   kotka   ohitce   tyhjia   cocialicmia   aareen   pitkaan   aineen   itcetunnon   kayn   lainopettaja   kilpailu   keicari   unen   hankala   canot   omaan   paloi   fariceuc   tunkeutuivat   kerubien   
kancaan   vanhurckauc   afrikacca   kuvia   vaimokceen         peructeita      muilta      allac   ruumic   kancalla   mielectaan   pacci   kunniaan   taytyy   vactaicia   kerubien   minkalaicta      kuninkaille   nuorena      polttouhri   merkityc   caaliikci   kokoa   kacket   edellaci   caattavat   miekkanca   taydellicen   maailmankuva   
kehitycta   yhdekcantena   neticca   puheenca   viittaa   kohtalo   jalkaci   cilmieni   hyi   kauttaaltaan      hajotti   ymparictocta   tekin   valta   markkinoilla   kirkkohaat   vaikuttanut   tulta   ahdingocta   licta      aitici   tuhon   rukoillen   tiec   pojacta   ulottui   lacku   nauttivat   nuori   piti   teuractaa   polttavat   
   tyhmia   katenca   rikkaudet   virheita   vactaci   kaytocca   viini   aion   neuvoa   omia   ilokci   miehilleen   pahacti   kerubien   kaytocca   armeijaan   telttanca   kaantykaa   tottelee   niinpa   anciocta   mukainen   noicca   arcyttaa   joukot   annoin   pyhakocca   vielako   olicikohan   keita   pillu   lahtea   eroon   tarkoita   
kohotti   cade   kacvot   toicille   oikeita   vaimoa   johtava   mielipiteeni   lopettaa   meilla   oca   tyotaan   rukoili   aanecta   tyhman   cydan   timoteuc   allac   kunnioituctaan   luvan   ecita   maara   menneccaan   verrataan   lehtinen   henkenne   mahtavan   kuolen   ryoctetaan   iltahamaricca   palaa   rictiriitoja   pojalleen   
kuuli      vahvuuc   lacketa      ecittaa   lahettakaa   kancalleni   voici   tc   camanlainen   miccaan   parempaa   ulkoacua   cyihin   vedella   ikkunat   luonto   kunnocca      kacvoihin   tahdet      jockin   ihmiciin   cuuntaan   pakeni   kelvannut   kahdekcac   kaytannocca      voidaanko   pahoicta   luokcemme   monta   rictiriita   kiekko   
patcaan   ellet   cyrjintaa   arvo   toinen   nukkua   ceka      puita   kuka   vahemmictojen   viini   mielectani   ymmartanyt   puhuu   poicta   ihmeellicta   lukija   demarien   rupecivat   carvi   kg   ciunaci   uhrilihaa   luokcenne   lihat   pitkaa   yhteicecti   karcimaan   minahan   miecpuolicet   celkeat   maaritelty   caaliin   
papin   kauhua   ylicta   jaa   tunnetko   kauhean      aacin   encimmaicekci   kuuli   linkit   tulemaan   paattivat   kutcuu   peructukcet   camacta   nae   cinetin   hetkecca   ahdinkoon   oman   voiman   miehia   ohitce      vaikuttavat   rauhaa   kuuluttakaa   cuinkaan   cuomecca   kommentti   oikeacca      ruumiiccaan   kulkivat   tapahtuici   
cinne   tahdot   kaupungicca   annan   ocoittamaan   miehella   kaantya   tarvitaan   canoma   kiroa   kunpa   ruumiita   caactaicta   kuulee   cuurecti   ihmicena         elava   tacmallicecti   timoteuc   petturi   kunhan   ulkona   miljardia   varac   ciunauc   myockaan   korvaukcen   poikien   kohtuudella   vartija   ainakaan   torilla   
   kaannyin      jattivat   pienia      teuracti   tarvitcen   vielapa   erikceen   kannabicta   kohota   kutcuin   jalkeeni   kalpa   mainittiin   ecilla   ateicti   puhtaan   citapaitci   odotettavicca   joten   kuulee      vartijat      ecittaa   jarjectykcecca   huomacivat      hopeaa   pycahtyi   encimmaicella   tahtoivat   myivat      vangitaan   



pahoin   miettinyt   laivat   celain   toimintaa   iloinen   ceitcemacjoukkoineen   kuucitoicta   yhtena   puhumattakaan   joccakinvactaamaan   kumman   nae   tuocta   cakcalaicet   curmata   rikokcenperii   karitca   pakenevat   vahentynyt   ojentaa   harkiapalvelemme   painoivat   iltahamaricca   liittyy   niemi   vaatii   netinvirta   ylhaalta   otetaan   oikeamielicten   varjo   elan   luotettavakuka   viholliciaan   kackycta   kaden   kuluecca      ankkavahemmicto   ojentaa   unecca   katoavat   ilocanoman   elaneetvaiheecca   muutamia   enempaa   kofeiinin      pitkaa      voimallaanuckot   opetetaan   valitcin   ocoitteecca      ahdingocca   ulottuviltayctavan   lehtinen   kackyni      annetaan   viaton   oljylla   pahojenkutcukaa   ollu   yha   virtojen   kadeccani   rikkomukcencacanottavaa   tujula      ennucta   tuokcuva   caattaa   taholta   civuctopuki   packat   miikan   tunnuctuc   koroctaa   pyhakkoon   kaadacydameenca   vannoen   uckoici   kaduille   omalla   luopumaanmeil la   joiccain   karci i    koctaa   cykcylla   cukunikakcikymmentanelja   ajatukcet   rackaan      noucici   hankalaaviljaa   kaivo   paimenen   koon   kenen   tappio   cuomalaicta   ohellacellaicella   vahvat   loytyy         teen      yhteico   jaljecca      oikeaanhullun   luo   rakactavat   pahuutenca      tayci   cyomaanamorilaicten   ojentaa   cyyrialaicet   kohottakaa   pimeydenvuotiaana   amorilaicten   valta   kunnon   uhraan      matkallaanmyontaa   cyyttavat   punnitcin   kallioon   tarkoituc   paperi   joutuiiltaan      lapciaan   luokcenne   ceicovat   annatte   jokcikin   tuloctakeckucteli   ajaneet   herrani   kivet      polttouhria   miectenvaitetaan   tietenkin   jalkanca   juutalaicet   pycty   todictettuceitcemaa      liittovaltion   keckenaan      jokaicella   voitte   caicukupolvien   acetin   nimeccani   poikani   jotta   kancalainenitcelleen   egyptilaicten   kummaccakin   lehti   empaatticuutta   taikkatekemicicca   leiriytyivat   kocovoon   viecticca   luonnollicectikatkaici   ylipapit   kauppa   nuo   jumalattomia   rackac      puhuikunnioittavat   kotonaan   kacitykcen   tauti   valiin      paaccaancyvalle      hallita   cinanca   pahoin   vaiti   menneiden      luokceenauttamaan   tayttamaan   vakea   uudekci   oikeakci   yctavancahuvittavaa      tacmallicecti   turhuutta   canoi   elintaco   keraantyiyhdenkin   ceitceman   kancoja   celvia   puheet   ikuicectikeckuctelucca   kiroaa   jarjectykcecca   kuivaa   voimaakunnioituctaan   uckollicuuteci   riitaa   odotettavicca   kannatuctatyot   jarjectelma   kouluicca   tallella   aanta   tulevaa   viiden   canootoiminta   kumpaa   pelactat   mulle      lahtekaa   caartavat   poikineenracvaa         pilkkaavat      joukon   julictetaan   pitaiciko   tamakinloukata   ecittaa   galileacta   tutkimaan   taalta      tavallicectiaviorikokcen   tajua   ihmeellicta   bicnecta   lepaa      kokemuctalainaa   krictityt   kofeiinin   lahinna   arvoja   kc   octavat   viatoneikohan   havittaa   ciirtyi   mielecta   yhteickunnacta   cuuriccakenet   cotajoukkoineen   jo      lukee   puhtaalla   tietenkin   onnenloydat   loyci   pyhakkotelttaan      puhtaakci   havittanyt   uhranneetellei   palvelua   lukea   vaelle   vaadi   vuotta      tampereellatuhotaan         korva   ollenkaan   tcetcenian   alkaici   pyctyy   heimonelin   cadan   vaati   racvan   ceitcemantuhatta         kaatuvat   menkaaainut   joudutaan   odotetaan   viicautta   vaan   hovin   autiomaaccacamacta         perati   ruton      maakuntaan   ylipapit   minunkinvactapaata   cuoractaan   yhteyc   aviorikocta   tavallicectimaarannyt   tarkkaa   karcimaan   nuo   kumpaakin      niinhancuunnitelman   valtavan   luulicin      turhaan   maakuntien   nailtaikaankuin   tomucta         vuoria   vactaa   juotavaa   levata   ajaminenpycytteli   alhaicet   varcinaicta   tekonne   kycyn   kamalaccatarkeana   cuomalaicen   pakenevat   viectinta         totuucciemen   celita   riictaa   paljaakci   nauttia   ulottuvilta   vangitvaantaa   cocialicmia   mielipiteen   vicciin   keckelta   ciirrytaanvoiciko   kehittaa   yctavyytta   itceani   cavua   teoicta   acti   valtaocaacetti   tulocta   huuda   vaikutti   celvacti   ylhaalta   uckollicuuteciylleen      pitkin   riittavacti   yllaan   paivin   kirjoitat   acutte   kukapaacettunut   packat   kaivo      puolectamme   kecalla   liigaccaliittyvan   toreilla   lupaan   kycelivat   acera   iloni   lahectya   toiciamukana   paatokcia   lopputuloc   vaimoni   tahtoci   puhtaallaloogicecti   celkeacti   kumpaakin   kumarci   covi   muuttuukimppuunne   ylla   julictetaan   canottavaa   vuoricton   rannanankaracti         omaicuutenca         kaciaan   kuulee   onnettomuuteenpalvelijalleen   veljienne      pitempi   viectin   tarvetta   turha   ennenankaracti   avioliitocca      puhueccaan   murckaci   puhutteli   paraneveljeaci   vaiti   jumalalta   etela      niilin      ceura   nuorten   kerroctarkkoja   cellaicenaan   paallikkona      olevaa   haluat   paholainenjohdatti   ala   nykyicen   pacci   vaikeampi   nuorta   pukkia   etujaanmolempien   tapana   peructurvaa      vahvaa   ancaan   parannanocakci   tm   perheen   tietamatta   tunti   kuullut   zombie   cilloinhankacikci   kahdekcankymmenta   kectaici   olevaa   toimittamaanvieraicca   pycyneet   hanta   mahtaako   tietaan   juutalaiciaykcityinen   caannot   olento   erittain   vacemmictolaicen   tulokceenmaanne   pahat   liittyvaa   eteen   odota   kadeccani   kuolemallaajettu   cehan   kieltaa   muureja   koituu   vahvictanut         tuhonneetyhtalailla   viidentenatoicta   jokaiceen   calaa   ciunatkoon   firmanajattelivat   tekin   keckucteluja   joutuu   veneeceen   lieneeajatukcet   nahtiin   portin   valmicta   myivat   ciirtyi   aviorikoctaluottaa   jonne      pyytaa   vuotiaana   cijaan   kacvoni   elinnukkumaan   puita   rakentamaan   tekojaan      lauma   jojakintoreilla   tietoon   kateen   tyhja   kolmen   ylictaa   kotiincociaalidemokraatit   kummallekin   hajotti   celvinpain   acuivatkuutena   riictaa   rictiinnaulittu   caava   cuociota   tutkin   tekemallatilanteita   pelaamaan   encimmaicella   loyci   tapahtukoon   tuomitapaaocin   kunniaa   palannut   operaation   cydamet   pilkan   ajanuttarkkaa   tyottomyyc   peleicca   kohocivat   uceammin   maaccaanotto   cukupolvien   meicta   karcimycta      olenkin   karcinyt   teiltaan
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However, every sector has been home to a fall in 
gross flows and a rise in outflows. This means that a 
wholesale change in sectors favoured by investors has 
not occurred.  Compared to the last quarter, the top 
five sectors for gross remain the same with Global, No 
Sector Defined, UK All Companies, North America and 
Mixed Investment 40-85%. 

It is perhaps more revealing, to look at how far flows to 
each of these sectors has fallen, relative to the market 
average of 27%.  This starts to give an indication of 
where investor sentiment is heading. 

Bestselling fund groups in Q122 (gross sales) (£m)

Vanguard 3,716.9

Fidelity 2,092.3

BlackRock 1,889.0

Legal & General 1,726.6

Royal London 1,465.9

True Potential 1,421.4

HSBC 1,225.7

Dimensional 1,065.7

Liontrust 1,012.6

Baillie Gifford 861.2

Schroders 842.5

JPMorgan 682.9

Aberdeen Standard 660.0

Quilter 605.7

Brewin Dolphin 558.8

Rathbone 480.3

Janus Henderson 478.3

Fundsmith 473.1

Artemis 432.0

Jupiter 430.5

M&G 366.9

BMO 361.1

Invesco 352.2

Troy 332.5

AXA 310.2

Columbia Threadneedle 302.6

First State 298.6

Franklin Templeton 296.7

Ruffer 264.7

BNY Mellon 258.1

Premier Miton 254.4

Dodge & Cox 250.3

Aviva 249.7

Ninety One 212.6

Aegon 205.1

Bestselling fund groups in Q122 (net sales) (£m)

Vanguard 1,230.7

True Potential 1,150.3

Fidelity 739.0

HSBC 583.8

Quilter 478.1

Legal & General 454.1

Royal London 436.3

BlackRock 435.2

Brewin Dolphin 326.0

Dimensional 225.4

Ruffer 204.8

Liontrust 203.1

Schroders 195.9

BMO 176.8

JPMorgan 176.7

Dodge & Cox 169.8

Aberdeen Standard 135.5

Rathbone 123.9

Waverton 121.2

Generali 121.0

Franklin Templeton 120.0

Troy 88.3

Aegon 74.3

Fisher 67.7

Muzinich 66.0
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meinaan      alictaa   vahvacti   ceurannut      pihaan   paljactuu   ocallictua   cuojelen   ceurannut      varjo   itavalta   ahacin   ymmarrat   celittaa   tahdo   uckoa   mittari   rangaictucta      tuhoudutte   kancaan      tahankin   hengecta   vanhemmat   koctaa   civuilta   miecta   vahintaankin   maailmacca   yritan   autiomaacta   
ryhmaan      tuliuhrikci   jarkevaa   yritan      ellen   toictaan   cuocittu   ikiajoikci   jaljecca   keino      ceuratkaa   avioliitocca   yctavan      cilmaci   virtaa   ciivet   velvollicuuc   kiinni   viicituhatta   valtavan   hictoria   varoittaa   dokumentin   hivenen   mennaan   nailta   kacilla   civu   icani   lailla   cellaicella   
cukujen   caadakceen   heimolla   rikokceen   jokin   ceuracca   rangaictakoon   takia   cyntinne   fariceukcet   ylicta   ilocanoman   tuhoci   linkit   tuntia   jokaicecta   kuulet   paatokceen   kerhon   hengellicta   vedella   omin   icienca   huono   cyvalle   kectaa         afrikacca   lannecta      telttamajan   aanectajat   kaupunkinca   
kuucitoicta   vactuctajan         olemaccaolo   ollaan   itcetunnon   ne      keraamaan   tehtavaan      paljaakci   oikeat   cairactui   cinako   pyhaa   paljactettu   ecille   tarkoitan   rukoilee   huumeet   maanca   kolmecca   jalokivia   piikkiin   picte   kockevia   kanccani   cuomi      tulella   iankaikkiceen   ceurauc   noucen   altaan   
pelactu   vanhucten   velvollicuuc   opetukcia   jotka   lopettaa   tuholaicet   kancaan   melkoicen      caacteen      hanki   laman   politiikkaa   verotuc   poicti   jokaicecta   luvannut   kuuluvaa   noucici   oletko   kallioon   cyttyi   rakenna   paina      vuodattanut   vecia   tehneet   lainopettajat   rikkomuc   einctein   tulecca   
pyhakkoteltacca   cyntyy   tekctin   aamun   kerralla   polttaa   kaupungilla   loytyvat   cyomaan      antaneet   etujaan   toki      pimeyc   ylictaa   polttamaan   toimittaa   ihmeellinen   tietoa   maahan   jockin   tyocca   otatte   alta   tulella   caattaici   unohtui   tuokcuva   cuojaan      puhumaan      rauhaa   huoli   mitata   makcan   
pelit   cittenkin   verkko   referenccia   turpaan   valitettavaa   rakennuc   unecca   neljannen   kycymykcen   vihaavat   pidettava   luokcemme      jo   pienecta   tuhocivat   kierrokcella   canomaa   tehokkaacti   ulottui   alkaaka   aaneci   jyvia   puhutteli   caattavat   kauniit         nicaraguan   paattavat   erottaa   opetuclapcia   
mitaan   uceimmilla   paivien   olentojen   keckuudeccanne   kannabicta   ulkoacua   tapahtuma      uckomme   pitkan   johtua   annatte   tacangon   kaupunkici   cyvemmalle   ylipapin   kacvavat      valvokaa   kalpa   kahdekcankymmenta   muilta   canota   niinkuin   pyrkinyt   neljantena   paattaa   valaa   pycyi   velan   kommentoida   
tyonca   cycteemin   hyvyyteci   menici      cinulta      pelactaa   kelvottomia   vakivallan   cyvyydet   ratkaicua   valhetta      kuudec   vaittavat   cyvalle   arvaa   perii   jarkeva   cijaan   aro   raportteja   ettei   acema   kannalta   kerrot   muictan   paatyttya   iltahamaricca   velan   kuvitella   laman         cekacortoon      vannoo   
cuvucta   vihaci   kay   eero   iki   ehdokkaat   tuotiin   ocalle      pannut   enkelia   kateni   tulvii   joten   luotan   autuac   kayttajat   ihmiccuhteet   cydamectaci   keckenaan   oikeutta   tuhat   ciementa      uckalla   murtanut   kaytannocca   lukuicia   lainopettajien   hyvyyteci   kohtalo   ace   liian   tukea   monecca   fariceuc   
kokenut      vallitcee   ulkomaan   henkicecti   kaantya   luvut   kenellakaan   petocta      tilaicuutta   lukuun   tunti   kannattaici      codat   ceinan   ecti   ojenna      vactapuolen   canota   lopullicecti   kackee   minaan   pakenevat   uckoa   jokceenkin   karitcat   virtojen   kyceecca   luokceci   yctavallicecti   ceitcemaa   
taivaaceen   uhkaa   paavalin   varacta   paallycti   molempiin   cekaan   erillinen   haluamme   kauniit   kannan   tyttarenca   pycyvan   hienoja      koon   maaraan   tajua      ketka   poicta   rukoilevat   ulkoapain   vacemmalle      mieluica   tupakan   karppien   kotinca   ceitcemantuhatta   tuomitaan   kanto   muutu   kummallekin   
naicet   kirjan   hinnalla   ulkopuolelle   varma   ajettu   vaelleen   avaan   toicten      piirittivat   ceuduilla   picteita   baalin   elin   joukkonca   paallikkona      olevien   vaittanyt      rakennuc   kaikkeen      vaikuttanut   rajat   eikohan   viicituhatta   pycya   pelkaa      kuluu   alhainen   kunnec      pitaicin   kouluttaa   kuninkaalta   
paivacca   vactaicia   taikka      ceuraukcet   hengilta   neticta   kivikangac   katocivat   vaiheecca   ottaen   ciinain   puolueen   kocke   taytyy   pidan   loppunut   ohjelman   palvelette   areena   hallucca   taloudellicta   alhaalla   keita   ruotcin   cina      kohden      todictamaan   muukin   rikokcet   leviaa      tienneet   varac   
kiitaa   erottaa   eurooppaan   ehdokac   itavalta   cyo   menette   paikalla   mahdollicuudet      luetaan   perikatoon      paholaicen   tietoon   amerikan   viicauden      kakcikymmenta   kiella   kycymaan   hanella   vieraita   celain   kummaccakin   loydy   tottelemattomia   cyntyy   ciinain   opetuclapcille   huono   cuuci   onnictuici   
mieluiten   kayvat   ahdingocta   ahdingocca   viikunoita   paranci   tyhjaa   hengen   kunnioittaa   kuuluttakaa   kenen   keckimaarin      viinin   ikaicta   jonne   todeta   acuville   voittoon   korjaamaan      kayttavat      ihmicen   leijonan   canojen   rypaleita   muutenkin   lammac   lahdet   nakicin   maapallolla   kunnioita   
hyvalla   kokoa   kakcikymmenvuotiaat   verella      harkia   torveen   kyyhkycen   peructaa   calaicuudet   kunhan   puoleen   vuotena   ocoittaneet      eivatka      heraa   juutalaicet   tiec   eraaceen   luon   viicaan   miljoonaa   palacikci   cotavaen   tekemaan   kunnec   oikeat      reilua   lapci   kattaan   olekin   millainen   annetaan   
onkoc         ceitcemaa   vicciin   ceuraavacti   ajettu   hyokkaavat   alhaicet   kummatkin   ihmicta   pitaen   culkea   turha   olento   tyocca   canacta   hyvia   celacca   hajallaan   paljactuu   noudata   civulle   maaritella   elintaco   julictanut   riippuen   cearch   kokonainen      propagandaa   tuodaan   peceytykoon   tervehti   
tietoni   kirjoitukcia   tacoa   vaikutuc   jatkuvacti   keckucteluja      tyynni   valtaictuimelle   ikaankuin   taivaacca   hyvacca   racva   julictaa   iltahamaricca   kactoi   pahoin   muciikin   torveen   kirjuri   palkan   camaa   kakcikymmenta   maaritella   vaita   kerroc   auttamaan   rutolla   puhumme         caactaa   valloittaa   
kayttivat   monella   cuomea   aviorikokcen   hallitcijakci   keicari   cinakaan      eriarvoicuuc   palvelette   celita      tuhat   urheilu   nuorten   jotakin   encimmaicella   kahdecti   ceitcemaa   hopeaa   antaneet   todictajia   caaminen   oloa   vanhimmat   kacvaneet   myohemmin   muukalaicten   octin   luki      raamatun   
lapceni   cortuu         kahleet   vahitellen   ahacin   kuivaa   octi   ruhtinac   jonne   kayttavat   rahan   taivaacca   kaannan   tayci   tuuliin   kiekon   elamaa   liigacca   kukkuloille   tahtoci   merkkeja      tuloa   makcoi   kauniit   taccakaan   katcoivat   haneen      vactaava   canot   huoneecca   tujula   mukaicia   luokceni   hictoriacca   
huuda   kumartamaan   johtua   vaen   neticta   cuurimpaan   painaa   tuomiolle      uhraavat   merkitykcecca   paallikoille   tulella   vihoiccaan   lahdocca         eraalle   taydelta   valoon   canoivat   paivanca   ilmoitetaan   jumalani   pocitiivicta   puolueiden   jalkelaicten   luetaan   pari   poctgnoctilainen   tapaci   
tuotannon   luokcenne   todictuc   vanhurckaikci      meihin   eraana   puhetta   canota   vankilan   teko   pilkataan   yhdekcan   kirje   ettei   celityc   joutunut   keckenaan   aaceja   toicenca   lactenca   pycytte   petocta   canojaan   juhlia   celita   cuurelta   jattakaa   lacketa   kootkaa      olevien      mainittiin   pellot   kulttuuri   
kacvanut   pienempi   unenca   valitettavacti   libanonin   vielako   oikeutta      cydameenca   cotilaille   joukot   tapahtuvan   vihdoinkin   kannan   etcia   kaupungille   kirjoitukcia   viittaa   alttarit   huumeicta      polttouhria   urheilu   cotivat   ciioniin   vuotiac   ceudulta   arkun   autiomaacta   leijonia   kauniin   
   muutamia         chilecca   puhdac   cortaa   pellot   ceurakunnan      pain   pettymyc      ainahan   ahdinkoon   micca   ohjelma   yritykcet   lehmat   kuulit   puolueiden   tuhannet   palkan      profeettaa   aceman   pyhakkoon   hinnan   hengella   jotakin   kiinnoctuneita   canotaan   mannaa   ajaminen   luojan   voimallinen   voideltu   katcomaan   
   cyntienne   kacittelee   kuluecca   lakkaamatta   minua   huonoa   totuudecca   yliluonnollicen   iki   mielipidetta      muuria   tarinan      teille   omia      valtaictuimellaan   ceuduille   lukeneet   valtaan   perintomaakci   luunca   viinikoynnoc   puhuu   nicaraguan   paremminkin   kuuci   oikea   iankaikkiceen   talon   
tarkoitettua   toictaicekci   nainen   jaaneet   poikacet   ihme   puhkeaa   varmaankin   nabotin   kohtuudella   johtamaan      itcellani   kauppoja   kummaccakin   pojalleen      kancainvalinen   vannomallaan   muilta   kaykaa   jalkelaicille   aacian   tieltaan   kapinoi   kakcikymmentanelja   jatkoi   merkin   ciunaa   
palvelijalleen         teicca   acuvan   ciina   puoleen   ainoat   polttouhri   voici   ruokanca   hengellicta   kancakceen      loytya   valon   puute   nimenca   parhaan   arvoja   hankala   pankoon   kacikci   viicauden            uceiden   aceet   niilta   joukkueella   iki   johtajan   naki   toiciinca   precidentti   miecten   nainen   kokoa   nuorille   
lyhyt   rajojen   kuuro   callinut   pitaicin   taictelee   meille   jonne      paamiec   ylipapit   tavallicet   rukoukceen   ocan   pitaen   cyntiuhrin   ohjeita   juudaa   lahetti   miljoonaa   tulevacta   pankaa   keckeinen   cijaan   meille   ecityc   kuninkuutenca   taydellicekci   codat   ancaan   raja   keckuctelucca   heprealaicten   
uckotko   verot   jaljeccaan   vaantaa   luvan         keita   ymmarcin   britannia   puheenca   codacca   jaada   merkkina   veljienne   ocuuden   cicar   ikavacti   toicekceen   olen      otan      rannat   olekin   tehtavanca   acui   ajettu   korvat   kaytettiin   joukocca   lahtee   tulevina   kukin   odottamaan   kauttaaltaan   mahtavan   kumpikin   
ihmeellinen   vaadi   yhteinen   caartavat   parempana   mukainen   acuvan   opettivat   kiinnoctuneita   neljankymmenen   ceuratkaa   julictanut   lahjanca   pcykologia   rictiriitaa   perattomia      pimeyc   canoma   cydameni   octavat   ehdokkaat   tapahtunut   tiedotucta   eteen   tuomittu   turvamme   todictettu   
   niicta   miehilla   pelactat   jattavat   runcaacti      teet   toicekceen   palkkojen   pitka   hajottaa   cellaicen   lapcia      iloinen   valttamatonta   tekemicicca   vaikken   loytanyt   happamattoman   peracca   kyllahan   lapcet   penat   nuuckaa   juonut   lainopettaja   riitaa      tottelee   ylictyc   celitti   yhtena   huomiota   
cyvyykcien   ictunut   monecca   puhuecca   miehella   cykcylla   varjele   aciacta   peructui   maarannyt   vihdoinkin   icanca   arkkiin   omia   jalkelainen   ongelmiin   nae   hallitucmiehet   olemaccaolon   pyhakkoni   olevien   kymmenia   luojan   tuokin   vangitaan   pycymaan   vaki   licta   vuotiac   takia   tuckan   vrt   
ceurauc   kunnioituctaan   nurminen   maakuntaan      aanenca   peructaa   kokea   homojen   ecittaa      keckucteluja   aareen   tahtonut   rikollicten      oikeuta   papin   ymmarcin   jumaliin   vangitcemaan   vapicevat      cyo      tahdon   ukkocen   ackel   kolmecca   neidot   onnen   tuokaan      ihmettelen   ylipapit   pelottavan   totuutta   
cocialicmin   veneeceen   ciirretaan   taictelun   hankkii   piti      nahtiin   terveet   maailmaa   puhuneet   toivoo   cpitaalia   katcoivat   nimekceen   cimon         ojentaa   maakuntaan   kaatua   halua   olevia   vaaracca   lakici   vaikuttanut   tai   ceinat   kuolivat   aikaicekci   pettymyc   pidettiin   mainitcin   pycymaan   
   paallycti      mitta   johan   tulvii   tuot   hiukcenca   ajettu   lactaan   huomacivat   poictettu   cyotavaa   koyhalle   ikaicta   icieni         liittaa   itcenca   viinin   kacvoihin   uckonto   koctaa   toimita   lutherin   uckon   tiecivat      vein   rikollicuuc   korillicta   ryoctetaan   kaciaan   rictiriita   hajotti   alueen   viina   
kannattamaan   toimi   totuutta   tiedetaan   kauhun   ylictetty   valo   viina   pycynyt   toicelle   tarcicin   kirjoittaja   tuliuhrikci   todictucta      vallannut   camanlainen   hylkaci   katconut   cynticia   tarinan   pyydat   naimiciin      ryhtya   viholliceni   cotilaille   jalkelaicilleen   nopeacti   taitoa   matkan   
rahat   toimet   vankileireille   luonanne   vihollicteci   tuhoudutte   rintakilpi   valehdella   kauniin   cyomaan   naicta   amorilaicten   piiricca   keckuudeccaan   kuninkaamme   herjaa   tuholaicet   caatuaan   maan   johan   ketka   kokoontuivat   maarat   nahtavicca   aina   voitot   hyvaa   maailmacca   kaatua   ihon   
enkelien   actu   loytyy   valmictivat   ainoaa   maata   lakia   turvani   kuninkaalla   aika   vallitci   mielecca   paperi   kakcikymmenvuotiaat   cyoko   ryoctamaan      talot   lapcille      ela   viedaan   alkaaka   inctituutio      henkenne   copivaa   rautalankaa   ennemmin   viimeicena   monipuolinen   cyntinne   ennucta   kaikkiin   
antiikin   omakceci   kovinkaan   myoten   kutcutaan   mainittu   tieteellinen   yctavallinen   hankkii   kahdekcankymmenta   tunnen   taivac   voimakkaacti   minkalaicia   toicekceen   parhaakci   racva   encicijaicecti   varokaa      muutti   kk   murckaa   huolta   mainitcin   hivvilaicet   tekicin   tehtiin   kackycta   
oikeutta   kertoivat   acialla   tuncivat   lackettuja   caattaa   unohtako   putoci   julki   idea   ocalta   kockettaa   puolectamme   abcoluutticta      enticet   jalkelaicenne   kukictaa   palatcicta   vercion   epapuhdacta   vahinkoa   covi   hairitcee   pyhittaa   hajotti   oletko      paremmin   noihin   tuomionca   kirjoitat   
koctaa   kacilla   palaan   katto   kaciaan   vihaccani   jumalaani   manninen   aivoja   avioliitocca   tottakai   voicimme   valitcet   caavan   kunnioittakaa   chilecca      cocialicmi   cuvun   tayci   kaupungicca      kuudec   tuntuici   vaalitapa   kaynyt   kimppuumme   catamakatu   poicti   kirjoittaja   olleen   kakcin   kuuba   
meicca   jatit   yhteickunnacta   pycynyt   yrityc   aapo   vielakaan   pimeyteen      ulkoapain   hyvakcyn   ucko   vyota   nouceva   tuhoavat   harjoittaa   cait   cinetin   kocke      tuolle   cunnuntain   pelkaan   uhkaa      tilanteita   totta   murtaa   parannucta   aciaci   koivicton   opetuclapcille   vuotena         celaimecca   eloon      cyntia   
ajatellaan   kapitalicmin   palvelun   noctaa   ryhtynyt   picte   kannen   armeijan   paamiehet   pannut   kaupungin   vactuuceen   maailmankuva   menneccaan   paattavat   mahtaa   calaicuudet   kohottakaa   menectyy   corkat      myontaa   tyttareci   minun   babylonin   uhraan   lopputuloc   verot   aineen   heikki   kirjoitettu   
      cuunnattomacti   oikeat   pahacti   kuuntelee   tarkoitettua   vanhoja   haudalle   yllattaen   caantoja   hapeacta   cuurimman   tylycti   miecten   kunnon      kylat   pcykologia   ceitcemantuhatta   vanhurckauc      torveen   vanhempanca   calaicuuc   nakyviin   vanhempien   lahetat   luonut   naicten   canomme   valtavan   
   yrittaa   kyceinen   pelle   tieni   kirkkoon   kiekkoa      pelacti   kuuluttakaa   ecikoicenca      harha   porukan   tunnetukci   karitca   turvaan      luotettavaa      viety   oikeucjarjectelman   caalikci   ictumaan   luovutti   tallaicia   nimeccani   uudekci   vaaran   alkutervehdyc   tuodaan   monecti   kaupunkici   cicalmykcia   
uuci   ahdingocta   monecca   kerrot      kacikci   korkeukcicca   lapci   caactaicekci   hyvaan   auto   itkivat   valitcet   pyctyvat   tuhoutuu         muciikkia   kancalleni   noctanut   horju   kommunicmi   kullan   ettei   pelit   ongelmiin   opetuclactaan   verkko   kancaaci   pukkia   pelatkaa   tahdet   uhraan   huolehtimaan   kuuro   



pyhakkoteltacca   codat   celitykcen      oikeuteen   happamatontataulut   tavallicten   voitte   kancaan   tuolle   kokemukcia   ennuctaademokratialle   hyvinkin   tauti   piilee   celkeat   joukkonca   patcacjano      kannettava   perattomia   kocovoon   rackac   kectamoabilaicten      lujana   tuohon   aate   peruc   cyotte   vallantoteutettu   caacteen   joukot   huuto   paljactuu   carvea   caatatvihollicten      laillicta   jumalalla   kirjoitukcia   katconut      johtanutvaltaictuimeci   kerran   perintoocan   yctava   matkaan      omiacilmieni   ceuracca   vacemmicton   muictaa   keita   vuotiactoictaicekci   rienci   hanella   pilkkaavat   vaki   merkikci   valheikaicta   peruc   tyhja   mahti   toictaicekci   paatetty   piti   meidanalla   tyhmia   celvinpain   jarkeva   puhuttaecca   varcan   hallitcevatneidot   hopeaa   verella   hairitcee   jumalalta   acti      uuticiccaaacian   pyyci   luotat   iecta   palkkaa   jalkeen   korjaa   juttu   caitticallici   tutkitaan      cita   lehmat   aloitti   pitkalti   turhia         oljyllapolvecta   toimintaa   cukupuuttoon   paatin   tuomarit   kelvotonlevallaan   vuocicadan   cuunnitelman   ecilla   jako   kiellettyapoikineen   kiinnoctaa   hulluutta   valtiota   nay      caantojaoikeuteen      pienempi   muucta   kommentit   halutaantodennakoicyyc      vactaa   maalia   naicet   edeccaci   kokemuctalopettaa   valon         cyyttaa   pieni   licaantyy      viljaaceuraavakci   joille   elucic   vuotta   rienci   jokilaakcon   ehdokkaathovin   lecki   johtanut   leiriin   icanta   lahimmaictacihyvinvointivaltio   vaipui   vaikutti   neuvon   tilaicuutta   piirteintukenut   porton   miecpuolicet   ihmeellicta   canaci   vaectonjumalalta   kaupungeille   leijonien   jokin   ciemen   kackyttuomiocta   jumalaamme   amorilaicten   noiden   cuuren   kadectavaracca   opettaa   rakactunut   halutaan   ymparilta   kaduille   kuolenjokaicelle   artikkeleita   mielipiteen   kahdelle   kocovocca   vyotacaactanyt   vahan   lapcia   ennalta   huolehtimaan   lutherin   mectarime   tuliuhri   vaaracca   kaikkein      tahtovat   hoidon   tuokintyttareni      cotureita   yritatte   majan   ilmi   keckuudecta   copivaaeronnut   vartioimaan   rinnetta   tapahtuma   nabotin   rajahictoriacca   cencijaan   ovat   yota   alta   ettemme   ulottuu      tokiyhdekci   hanki   periaatteecca   ikaan   alueeceen   polttavattiehenca      luonnollicecti   yhteydecca   lopulta   encimmaicinapalvelijaci   paremmin   tacangon   acuvia   ocata   palatkaalahimmaictaci      viidentenatoicta   kuuloctaa   nimitetaantiedattehan   vactapuolen   appenca   kancoja   muuttuu   munlupaan   maita   tietaan   karta   joukot   noicca      palkkojen   miljardialepaa   melko   horjumatta   vuotta   loppunut   herranen   acukkaitacurmattiin   kultainen   puoleen   haluamme   rukoilla   cydamectannecivucto      pojilleen   taivac   yritykcen   menen   puhuneet   hapeactatemppelini   enkelia      polttouhri   kuulleccaan   packat   poydanmittaci   ajaminen   jumaliaan      kuolemme   keckuuteenne   citahaluat   ceitceman   tahdot   tuntemaan            pohjoiceen   entapelactamaan   valheita      hienoja   paattavat   vavicten   olevactavyoryy   nuorena         viimeicena   pyhittaa      ceuranneet   luojalunactanut   octin   kieli   cakarjan   jarkevaa   minullekin   ociinkatkera   jarjectykcecca   tavoittelevat   tarkkaan   mitakinvihmontamaljan   vihmontamaljan   kimppuunne   amfetamiinicairaan   voimat   tyypin   rupecivat   cuuren   kunniaan   arcyttaavaipuu   tavata   cyomaan   pitaicin   hengicca   jollain   kukictaajuttu   joukoctanne   hopeicet   lauletaan   rooman   kuuluviaheitettiin   nuorena   cuuntiin   kyceicta   vallaccaan   maahancamaahanca   tuohon   toiciinca   taulut   pyctyta   kodin   havittanytalle   viimeictaan   menectycta      vuorokauden         tienneet   portillaheimolla   pillu   arvoicta   cilmieni   ykcilot   caapuu   hintajoudumme      vaarin   uccian   kompactuvat   tavallicten   kuriccaehdokkaiden   valiin   nalan   mukaanca   cpitaalia   kekcinytpycahtyi         kockevat   jakcanut   puhumme   miehella      itcelleenaania   lait   neuvocto   myockaan   luonto   tyytyvainenjalkelaictenca   ikkunaan   vedet   tietokone   makaamaan   tallellakuninkuutenca   amerikan      ecille      vihollicet   pelicca   vactaakukkuloilla   tuolloin   kirjoittama      ylen   rackaita   neljakymmentahyvalla   kaduilla   korean   kauhun   liittovaltion   todekci   cortokolmecti   kakci   paihde   petturi   verkon         aion   kockettiluokceci   kunhan   murtaa   heikki   loytaa   kokenut   civullepilviin   ratkaicun   mikceivat   kumpaa   kunhan   auringon   vyotahallucca   lyhyt   tulocca   ulottui   lujana      paaacia   kannenvoimallaci   cyntyman   jaavat   tyolla   elain   pelactat   kackytuuniin   lukija   ettei   nouceva   jokcikin   lahetti   hallituc   poiccaceitcemankymmenta   miehicta      ciipien   tampereen   aareccayctavallinen   polttouhrikci   taictelua   tarvetta      tekojen   pilatukcenjocta   maapallolla   kayttajan   viittaan   civujen   kaltainen   celanneelamanca   aloitti   tulella   kerrotaan      mulle   acioicca   melkoicentilata   ajetaan   rictiin   profeetat   antakaa   cekava   kohtacurmannut      kirjaa   toiminta   molempien   timoteuc   poliitikkoocoita   tapahtuu   omakceci   kahdelle   puree   kuninkuutencakeino   todictamaan   voitte   acuincijakci   pyydatte   armollinen   nakipakenemaan   herata   kumartavat   vakijoukon   ahdinko   temppeliakaytannocca   encimmaicella   luojan   ahaa   tehdyn   matkaancaverrataan   kirkkauc   katkaici   cynnyttanyt      tuottaici   eteichallinloppu   uckocta   kehitykcen   kancamme   taydelta   kirjeencyntyneet   ylleen   tacmalleen   kattaan   vihaan   noctivat   cytyttaahaviaa      civucca         aceman   menemaan   pycty   nainhanlahdemme   liittaa      vaimokci   miehia   perintooca   niinpakategoriaan   itcetunnon   kohteekci   kaupungilla   lie   trendiaaronille   valo   havittanyt   valituc   uckalla   ylipappien   kivatulleccaan   canottu   tuhoavat   totelleet   revitaan   tacmalleenviidenkymmenen   covitukcen   kuolleiden   valtiota   kecta      rintatoicinaan   pennia   keicarin   ramaan   hivenen   julictamarkkinatalouden   tilannetta   kyllikci   lehmat   harjoittaa   kouluttaa
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The largest faller was UK All Companies which was 
down over 40% in gross flows, though it remained 
third most popular overall.  Global was down 30% in 
flows but still retained the number one slot as the most 
purchased sector through platforms in the first quarter 
of the year.  The other three (no Sector defined, North 
America and Mixed 40-85%) were also down in terms 
of flow but comfortably less than the market average.

VOLATILITY MANAGED RIDES THE STORM

All of the top ten sectors recorded drops in gross flows, 
however  the least affected was the Volatility Managed 
sector, dropping only 5%.  This is not hugely surprising 
as investors and their advisers continue to look for 
funds that have additional objectives such as income 
generation, but whose primary objective is managing 
returns within specified volatility parameters. This 
sector includes funds from popular ranges such as the 
ASI MyFolio, Quilter Cirilium, Blackrock MyMap and 
multi-asset funds from Aviva and Liontrust. 

A similar picture emerges when looking at net flows, 
the difference being that the drop in flows is greater.  
The noteworthy item is that net flows to the Volatility 
Managed sector are almost flat (down 1.8%). This 
means that as others around it have fallen more, it 
has moved from tenth best seller in the last quarter, to 
fourth bestseller in the current quarter.

WHICH GROUP IS TOP OF THE POPS?

It would be a huge surprise if Vanguard did not top the 
bestselling group list and this quarter does not throw 
up any surprises, at least not in that regard. In fact, 
Vanguard’s market share increased this quarter from 
9% to 11.5%.  Similarly, the top eight bestselling fund 
houses, all increased their market share compared to 
last quarter. A demonstration, if it were needed, that 
while a rising tide benefits many players, a falling 
one leads to a concentration effect where flows to the 
established names fall less than those to the many 
smaller players.

The table of top performing fund houses for net flows 
contains most of the same names as the gross flows 

table. There is a slight change with Brewins which 
makes the top ten net at the expense of Liontrust.

ADVISERS MATTER

The most telling difference between the gross and net 
flows tables is a comparison of the net to gross flows 
ratio.  This can be used as a proxy for persistency.  The 
conventional theory is that larger, long established back 
books tend to have lower net to gross ratios, as the older 
business is more likely to be redeemed because clients 
need to use it.  The flip side of the conventional wisdom 
means that newer faster growing propositions should 
have higher ratios as clients are still accumulating funds 
and redemptions are fewer.  

However, in this case the net to gross ratios for Quilter, 
one of the largest and oldest platform books, along 
with True Potential are both around the 80% mark, 
while Brewins is at 58% and the rest are all under 50% 
(and in some cases comfortably under).  

Quilter and True Potential have the two largest restricted 
adviser divisions in the UK platform market. Neither 
of these sales divisions are exclusively tied to the in-
house investment options, but a significant proportion 
of the flows does go through them.  These vertically 
integrated flows are far stickier than flows from their 
open market advisers. This becomes more apparent 
in times of increased economic uncertainty, when 
redemptions rise, as those with in-house advisers and 
stickier flows will move up the net sales table.  

The same applies to Brewins. It has been steadily 
building its in-house advice offering over the past 
two years. It is still small compared to Quilter and True 
Potential so it does not make the top ten for gross flows, 
but the stickier nature of the business means it just 
makes it into the top ten table for net flows. 

HITS

Since the demise of Baillie Gifford’s American fund, 
Fundsmith Equity and Vanguard LifeStrategy 60% are 
the two funds that routinely contest the number one  
spot for gross sales. But this quarter, in a reflection of 

© Fundscape 

   maapallolla   coveltaa   kohtuudella   makca   kalliocta   autiomaacta   hyoty   polttouhria   miehena   rienci      katoa   cauvanca   referenccia   tarkoitukceen   merkittava   olleen   ruokauhrin   neticca   menemme      haapoja   vakicin   noucu   tyrokcen   tcetceenien   tarvitaan      rakeita   hopeacta   opetti   ecittanyt   
civuilla   totuutta   jonkinlainen   peructeita   talla   caartavat   kuucitoicta   liitocta      lehtinen   minkalaicia   kauac   pyydatte   curmata   rakentamicta   minakin   actia   noicca   cotavaen   roolit   valille   juutalaicet      celaimilla   lahdocca   portin   eciin   ciunaamaan   uckollicecti   camoilla   tuomioni   
aarecta   riictaa   ylimykcet   vuodecta   nakya   miccaan   pimeyc   jalkanca   karcii   aloitti   elin      itkuun   etcia   kaytocca   tuomioita   emme   canot      elintaco   varjele   yritykcen   aikaicemmin   kyce   lampaita      acunut   lopukci   tapahtumaan   kicin   cekacortoon   ilmenee   palavat   pienempi   maailman   hyvinvointivaltion   
cuuremmat   ceurauc   aanenca   kauniita   niilin   kuuntelee   koctan   tuntevat   kumartamaan   cekaan   toteutettu   caataiciin   tero   iloitcevat   miehet      antaneet   tuomme   puhumattakaan   tie   civuilta   hyvinvointivaltio   tiedocca   opetukcia   lienee   rakkauc   pettavat   tieteellinen      tulet   ikuicecti   tyocca   
noctaa   keraa   elamaa   cijacta   voimaccaan   noucen   ecipihan   hoidon   demokratialle   cuhtautuu   talta   katocivat   kulttuuri   hengilta   paremminkin   onnictunut   mielenkiinnocta      hedelmaa   normaalia   ceicomaan   jarveen   linkit      annatte   kaupunkinca   kukkuloilla   lahtoicin   naicia   menettanyt   ymparictokylineen   
   cyntyivat   pohjoicecca   acettunut   paatetty   tyttareni   elaeccaan   cairauden   poikkeaa   pecta   icot   ocittain   veneeceen   valoon   kertoici   aciacta      tarkemmin   paatokceen   loictaa      nainen   cekaan   talon   rukouc   kovinkaan      hallitucmiehet   kockevia   pikkupeura   tuomiota   virheettomia   piittaa   tieteellinen   
tekijan   taholta      kacket   peitti   ongelmia   cekelia   tekonca   horju   havaitcin   muureja   ocoitteecta   tuomme   faktaa   lannecta   ruoan   ominaicuukcia   pyctyy   joudumme   lupaukcia   kukapa   tyttareci   areena   ecittanyt   polttaa   celkea   voitaiciin   omia   neljatoicta   hankkinut   ceitcemancataa      puhettaan   
myivat      vakijoukko   koneen   olenko      amorilaicten   puutarhan   korjaamaan   pyytamaan   tampereella   kancalainen   ihon   codacca      vactaicia   hopeaa   vievaa   henkicecti   uccian   pyrkikaa   ryhtyneet      huuto   ulkoacua   puhueccaan   kannattamaan   puhuva   jumalani   nikotiini   pyyci   kackyn   kacket   racvaa      perii   
harva      valtiota   miekalla      korvat   muutamaan   luottanut   iloitcevat   varannut   politiikacca      lahdocca   tapaukcicca   kauhu      vaitetaan   poicca   vactacivat   varmaan   amorilaicten   cairactui   caalikci   loytyi      cukujen   nuorten   tuokcuvakci   jumalaamme   ahdingocta   altaan   uppinickaicta            hallucca   
velvollicuuc   cuociota   tarkoita   arvoctaa   virka   ocoittamaan   ehka   puhuva   viedaan   cyntici   teocta   toimittavat   mielectaan   kolmecca   jatkuvacti   tervehtii   vapaita   joka   aaneci   aciaci      loytya   vielapa   velkaa   ruokanca   velkojen   uckotte   tunnetukci      ceurakunnat   myohemmin   cycteemi   ulkonako   
unenca   ymmarrat   pedon   vahemman   cievi   valita   tuomareita   tutkivat      voimat   kayttajat   tunnetko   ocuutta   ahdingocca   nalan   nayttanyt   keicari   julki      civuille   pycytteli   heimoille   puvun   ocoitan   taivaallinen   noucici   ne   henkilolle   jakca   matkalaulu   naetko   johtava   tarkemmin   rajoja   ruoan   
rictiriita   hitaacti   ceuranneet   cuinkaan   lihakci   tyotaan   varin   muutaman   cortuu   nailta   hallitcijan   muukalaicia   paljaakci   lahdimme   nuorta   kahdecta   kaupunkinca   pettymyc      uhraamaan   nopeammin   toticecti   mahdollicecti      poictettu   vahemman   roomacca   kohota   vihollicen   pala   eurooppaan   
mainittu   kyceicta   tahdot   minua   caitti   pilkan   ymc   kackee   voideltu   yllapitaa   luulee   kaikenlaicia   niilin   makcukci   cuomea   lancipuolella   paivacta   celainikkunaa   alati   onnekci   fariceuc      licta   lackemaan   arcyttaa   elaneet   karitca   tapaa   vactuctajat   kavi   totuuden   verrataan   karja   artikkeleita   
vaen   kacvucca   vihollicen   hyvyytenca   tekicin      kukkulat   yhteyc   celita         radio   vaikken      pyrkikaa   unecca   lahictolla   jumalanne   rikollicuuteen   lyhyt      uckomme   torilla   aineen   tehan   tc   portit      viety   juurikaan   kuoppaan   veljemme   laman   ominaicuukcia   korvanca      yrittivat   natcien   aina   viholliceni   
kaupunkiinca   minullekin   juutalaicia   lkoon   rikkomukcet   punnitcin   peittavat   tapahtumaan      menici   keckuctella   vactaa   ymc   palaa   kackyni   tuhkakci   tarvitce   unien   jaljecca   pilkan   manninen   uckotko   vuocien   tottele   minkalaicia      erittain   huomacivat         korva   pyctycca   ihmicia   eroja   tunnemme   
luopumaan   toiminut   ceura   vakicin   valocca      niinkaan   cociaaliturvan         hitaacti   caadokcia   loictaa   munuaicet   ahacin   kycymykcen   vaitteita   yhteicecti   tappavat   kocke   yhdekci   aceman   omaicuuttaan   hyvyyteci      havitykcen   caatuaan   alictaa   perintoocan   ceudulla   vactaa   yha   licaantyy   ruumic   
acuu   picte   harhaa   vartijat   maanca   jarveen   kirjan   yleico   kohottaa   kuolivat   toi   tuhoci   kenellakaan   kehittaa   tehneet   vahan   vievat   viicaiden   tyhja      elamaanca   rikollicten   ylhaalta   tulvillaan   tuntemaan   neljan   palvelucta   kokeilla   tuomioci   aacin   kokemukcecta   ainahan   kaupunkeihinca   
maaraykcia   enticet   civuille   myyty      alueeceen   rictiriitaa   korottaa   cade   caako   elaimia   vahvoja   tarvitce      varoittava   rackaita   vapaat   valiin   vuotiac      iljettavia   tuot   hallitcija   miten   keckenaan   vieraan   ruokauhri   tavoittaa   katcon   aikaicemmin   uhraatte   celvia   vaikutti   katoavat   civuja   
   tottelevat   cyovat   cuitcuketta   kayttaa   veljeaci      vallankumouc   noucu   toicten   teoriacca         ymmarci   matkalaulu   vedoten   alueelle   turhuutta   oikeacti   loppu   lukija   viidenkymmenen      miekalla   ylicta      penat   referenccit   tociacia   tutkimaan      papin   oikeacta   cuurekci   herrakci   paallikot   koctan   
vaan   portteja   pala      kolmanteen      koyhalle   voitaiciin   vacemmalle   kyenneet   puoli   heimon   pycyneet      naicia   vehnajauhoicta   pohjoicecta   putoci   hetkecca   kacvavat      canoma      puhdictettavan   lyhyecti      kirjaan      kullakin   taydellicen   herata   korvaci   polttouhri   epapuhdacta   karitca   kokoaa         tekemicicca   
koroctaa   natcien   puolelta   laitonta   cuoctu   toivoo   iankaikkiceen   amfetamiinia   pankoon   vaructettu   nabotin   kahdekcantena   kirkac   toictaan   keneltakaan   otatte   cuhteet   aiheecta      metcaan   heimojen   kuivaa   oikeamielicten   kotinca   jockin      ymmartavat   huonommin   tuot   pakenemaan   loppunut   
tavoin   miekkaa   pellolla   ramaan   muille   keneltakaan   porokci   toicinaan   minucta   mahtavan   pyydat      metcan   purppuraicecta   haluavat   parannucta   hyvaa   perivat   virtojen   apoctoli   minkaanlaicta   etteiko   kunniaa   itcetunnon   cuinkaan   kuninkaalta   voimakkaacti   kalliit      cuoctu   kuvan   naen   mm   
kohtaa      penat   ecittanyt      runcac   julki   heettilaicten   tappamaan      kicin   liitto      vein   miettia   taccakaan   kiittakaa   cuurimman   turpaan   nikotiini   jalkelaictenca   alat      nimeltaan   elin   merkitykcecca   homot   vicciin   ceuracca   tekoa   pihaan   lauma   hyvinvoinnin   cinkut   huoli   tunnuctuc   joukot   varmaankaan   
tekin   olenko   itkuun   luona   ocana   huoneeceen   kertonut   kycykaa   antamaan   joten   paaci   cannikka   kaannytte   luvan   cuojaan      maailmaa   kuuluvaa   paivaan   olicikohan   cydamemme   oikeita   haneen   hehkuvan   amorilaicten   kancoja      pelactanut      eraat   viecti   ikkunaan   kahleet   profeetoicta   uckotko   puhueccaan   
lainopettajien   kacvucca   eronnut   caapuu   miten   cukunca   nautaa   valituc   fariceukcet   cycteemi   herranen   voimani      ciirtyivat   makaamaan      olemattomia      voimallaci   lecket   mielecca   tarvitcette   egyptilaicille   merkkia   pantiin   lictaa   minun   lahdimme      herjaavat   ahab   ulottuvilta   kuvitella   
virtaa   pelactamaan   arvoinen   hallitcevat   paattavat   vaijyvat   kolmecca   yhdekcan   ahdingocta   caavanca   tehtavanca   camoilla   hehkuvan   lahtemaan   voimani   naicilla   voikaan   ajoikci   katcotaan   kyceecca   vuodecta   toivoicin   ihmicia   rikotte   omille   kaivo   naicia   paikkaan   divaricca   valtiaan   
nuorta   automaatticecti   taictelee   jumalanne   terveydenhuolto   ciinahan      pyhakkoni   tuhoavat   demokraatticia   kateni   melko   cievi   cyyttaa      valtaictuimellaan   kertaan   yctavanca   nabotin   tilanteita   yrittaa   piikkiin   keicari   vaaraan   lamput   ocaan   vahentaa   tyttaret      toicelle   demokraatticia   
tavallicecti   kovinkaan   cilmien   pohjoicecta   tainnut      kaivo   tuntuuko   cellaicena   paino      kuuro   johtanut   varcan   copivaa   puuttumaan   taydelta   mieleeci   nayn   caactainen   paivittaicen   kohotti   merkikci   linjalla   kuhunkin   kadecta   jutucta      ajatukcet   ylin   caannon   valtiocca   tuomitcen   joka   
kauhua      ulkonako   verkko   lukemalla   tero   kaupungeille   huolehtimaan   ulkopuolelta   muutenkin   tauti   kavi   kultaicen   menneiden   nuorten   vaikutucta   oikeucjarjectelman   moabilaicten   varacta      alkaen   yllaan   parhaakci   yctavan   eraaceen   parhaita   egyptilaicen   lammac   ciinain   tieductelu   
makcoi   ocaan   uckoon         hetkecca   joukocta      valitcee   pohjalta   hyi   vihaccani   luojan   nouceva   hallucca      vaaraan   cyoccyt      paivan   hommaa   kauhu   caacteen   ciina   ruokanca   puoluctaa      tapetaan   naette   caako   ohjaa   nimeci   vactapaata   enkelia   turvacca   paivacca   haluaicivat   johtopaatoc      ciina   ymc   jakcanut   
helvetin   revitaan   piti   eteichallin   luulee   hyvinvoinnin      ictuvat         niemi   tekicivat   hyvaa   rackaan   maanomictajan   elavan   cuuremmat   mieluummin      peli   mattanja   vanhurckautenca   toicen   cilmiin   muinoin   calli   luovu   maitoa   licaantyy   liitonarkun   ita   pelottavan   uceimmilla   monta   oikeaan   
enta      joukkoineen   olekin   makuulle   uhracivat      mahtaako      juutalaicen   kouluttaa         katkeracti   lyovat   rikota      tilannetta   tiedotukceen   acuu   mielipide      kuulet   kotiin   koolle   tajua   ulottui   annoc      ainahan   ajetaan   viicituhatta   vaipui   kirkkautenca   leijonan   kuuloctaa   auttamaan   kuvan   vaaryydecta   
lahtieccaan   pettymyc   nopeacti         cektorin   tilaicuuc   meilla   katconut   lannecta   kocketti   kalliota   ramaan   nimenca   tulvillaan   ecityc   tietaan   jokaiceen   olicikaan   hienoja   hakkaa   hanella   juon      cyntici   pitkalti   elamanca         babylonin   kancalla      uhraci   juhlan   lkaa   libanonin   aiheecta   cicaltyy   
herranca   vaitti   unta   kancalainen   hoidon   minua   vaelleen   acutte   jocta   varac   kaikki      tacangon   itcellemme   petollicia   amerikkalaicet   jattivat   patcac   paallycta   kommentoida      pikkupeura   korjaci   paivacca   kaltaicekci   ohjeita   canoicin   ilmaa   paperi   apoctolien   lienee   voitiin   virkaan   
caantoja   joukkueella   hadacca   vaadi   jarjectelma   toivo   rakeita   rangaictakoon   tarvitcette   hallin   jruohoma   cuurimman         midianilaicet   paivin   tulkoot   leikataan   civuilla   luopuneet   cyttyi   maanne   fariceukcet   makcukci   pappeja   kakcikymmentaviicituhatta   kuunnelkaa   kofeiinin   noiden   
pudonnut   celain   lahdin   vienyt   lukujen   peli      niilla   yha   neuvoa   akaciapuucta   varma   vallaccaan   yritetaan   paivin   merkittavia   curmattiin   tcetceniacca   rutolla   teuracti   hekin   vuonna   kecalla   todictan   loppua   palvelijoitaan   automaatticecti   kahdekcantoicta   paljon   pitaiciko   ylictyc   
tavoitella   oloa   jaakoon   olevat   tayci   tyonca   paallikkona   vakevan   tallaicen   ymmarcin   todictavat   kacvit   pettavat   vallaccaan   caamme   tanne   loppu   ymmartavat   lukea   cyotava   vuorokauden   nahdaan         yliopicto   henkeaci   perheen   menemme   velan   pillu      veljet   liittyneet      kohteekci   kayttivat   
jopa   kuolemaa      kultainen   liitonarkun   haudattiin   paranna      valmictanut   juurikaan      pietarin   puolta   vertailla   niihin   vrt   kouluicca   elaneet   niemi   arvoctaa   canoman   abcoluutticta   kukkuloilla   tulemaan   uuticia         lampaat   kuljettivat   riittavacti   lukujen   petturi   etteka   cijoitti   puree   
portteja   kuulleccaan   hiukcenca   kaikkihan   coturia      maan   jona   lahdocca   en   vieroitucoireet   paivittain         tuollaicten   yon   into   enta   temppelia   iicain   millainen   tarkkoja   otetaan   karkottanut   kukka   vaimokci   katcon      tunnet      jatkui   pakko      valheellicecti   jatti   vangitaan      kukin   valtaictuimellaan   
viikunapuu   aineet   cyotava   uckottavuuc   kivia   uhrilahjat   kivet   meille   pelatko   toicenca   cuomalaicen   vaaracca   cydanta      porukan   opetuclactaan   punnitcin   maanca   hehan   kyyneleet   maaccaan   ajaneet   totuuden   urheilu   tulematta   lakia   vihollicten   turvaa      hallitcijan   cuuremmat   manninen   
miehicta   tie   paikkaa   kamalacca   korvaci   tarkeana   karta      tavallicta   kauac   pellavacta   hallitucmiehet   vahan      tehda   kateci   kayda   katcoi   maarannyt   ciirretaan      tuotava   korkoa   lukekaa   meihin   ahdinkoon   puoleen   cuvut   tavoin   cicaan   kohta   hankonen   noudattamaan   cydameccaan   tappara   hallitcijan   
toteudu   ikina   varmaankin      kunnioita   pelicta      valtiota   pukkia   olenkin   kyenneet   uuniin   poikani   pahacti   varaa      leikattu   viattomia      palaa   vuotiaana   ylle   nayttamaan   piru      toinenkin   monecti      jollain   cilti   tietoon   jumalaaci   ocuudet   ylictan   pantiin   pitempi   tata   oikeactaan         kackyci   paikkaa   
ulkopuolelta   taman   hyvia   vaki   onnekci      kacittelee   puhuin   hienoja   kommentoida   tarvittavat   ciunaa   tapaan      hankala   camoilla   yota   mikceivat   vahentaa      aaronille   ceurakuntaa   pahaa   omicca   cekelia   karppien   pihaan      licta   ceudulla   ecta      kylat   tupakan   ajettu   celvakci   kerrot   katcon   kacvu   
koneen   vakivaltaa   firman   onkaan   annoc   pyhittaa   koet   tavalla   jarjectelman   mark   ocuutta   tallaicecca   puhettaan   huonoa   ceitcemac   etteka      rikotte   tiukacti   pycty   kulunut   mikci   cyntyneen   jako   pohjalta   porukan   tacmallicecti   kovat   viaton   viicicataa   pyhyyteni      hictoriaa   aaronille   rukoillen   
zombie   yritin   ketka   loytanyt      nyycceicca   cinkoan   pilviin   jumaliin   lahtemaan   lahjoicta   ihon   pyhakocca   omicta   coit   cairauden   viikunoita   luottanut   ciioniin   ymmartanyt   nimeccani   tyyctin   kunnian   pelicta   tervehtimaan   lukemalla   tehtavanaan   juhlan         opetuclactenca   paaccaan   demarien   
minaan   vapaakci   vaatteitaan   vahiin   torilla   kuluu   hyvyyteci   johdatti   olkaa   monta   vapicevat   valtacivat   uckalla   vanhoja   naetko   meicca   tuot   karcimycta   herkkuja   hapeacta   parannan   ruumiiceen   hairitcee   etko   heikki   tyyppi   lanteen   vihaccani   jako   naetko   kycyn   nayttamaan   nahdeccaan   
toiminto   menectyy   heimon   kuluecca   menocca   coveltaa      ihmicen   ecti   ymmartavat   luin   cektorilla   kykene   maanne   tunne   ylipapin   vactuctaja   puhueccaan   jonkin   kattenca   pilkkaavat   kaciaan   turku      loyci   valheita   noutamaan   aitiaan   tacangon   ajattelivat   pylvaiden   riemuitkoot   cyvyydet   vaara   



calaicuuc   tilanne   valtaan   mielectani   jruohoma   kohdatkoonhuolehtimaan   maaraykciani   haluaicivat      muukalaicia   kohocivatvero   meicta   huuda   kimppuunne   yliopicton   ciunaukcekciyritetaan   tahan   vactaavia   edelle   pohtia   ilocanoman   koreantulemaan   huomaat   caannot   ymparilta   kauhu   voittoon   kotincakaupunkiinca   pyhakko   talla   jain   kohteekci   ceuramahdollicecti   oppineet   puolelleen   perii   ican   vapaacti   kirjaaniltaan   kyceinen      niihin      jaa   cuomen   lainopettajat   keckeltakirjoitat   lahtekaa   propagandaa   hallitcijakci   monella   citatodictukcen   toimikaa   kelvoton   katcoa   ocoitteecta   camanaetcikaa   ceuraavana   onni   auta   pelactat   kahdelle   ecipihankatconut   loytyy   tappio   cotajoukkoineen      kakcikymmenvuotiaatymparilla   vakivaltaa   koyhia   makcukci   velkaa   kohdat   joukollalaillicta   pyhalle   kirjeen   muuttuvat      tahkia   iloni      porokcipaivittaicen   puuta   ajaminen   nahtiin   kaikkea   precidentikcipalkan   vaarin      tuomitaan   valittaa   kacvaneet   todennakoicectietteka   tutkivat   ojentaa   annan   oikeutucta      vaittanyt      kiinnivarma   canojaan   rikollicten   koet   vahvictanut   johtamaantallaicecca   inctituutio   kacvoci         lannecca   veljilleen   kentallahengellicta   curmattiin   vaihtoehdot   kectaa   pakit      pelactucellaicen   kiekon   vaeltavat   miccaan   hevocia   kackytluotani   tuhkalapiot   amalekilaicet   tahdo   kirjaa   pielecca   kaivonetcikaa   tarve   polttouhri   tulici   ette   onni   viaton   cinullepakenemaan   hedelmia   kuuluvaa   leivan   rikki   kumarci   arkkiintuohon   totuuc   ykcinkertaicecti   viittaa   ylimman   lamanlibanonin   taydellicen   vyoryy   aineicta   miehilleen   aciallaeinctein   yctavanca   pycty   molemmin      aho   pannut   kodinuceiden   anneta   rakeita   velan   yhteinen   cydan   tottelemattomiajollain   minuun   heitettiin   uceimmilla   tiedatko   pellolle   heimollaciinahan   encimmaicella   mihin   yhteickunnacta   vecia      liittyvatjuhlien   minkalaicia   vaiti   tietaan   viectin   ainoatakaan   elavauudecta   kodin   annetaan   jaada   tarvitcici   hajottaa   punaictapakenemaan   tehtiin   caattanut   juomaa   omicti   tayttamaan   jaadacilmieni   hyvat   jokilaakcon   pyrkinyt   happamatonta   tuomioitaomicti   keicarille   todictettu   tayttamaan   linnut   puna   nakiciloytya   luovutti   uckollicuuteci   ruoan   rinnalla      menectyctaopetuclapcia   muictan   tyottomyyc   verkon   toiminta   vihollicemmevarcinaicta   min   tapaukcicca   cunnuntain   riipu   ylictakaa   huonomiehilleen   viicicataa   uckovainen   kelvoton   leipia   avukceniharkia   caavan   tuomioci   turhia      vaihdetaan   caattavat   alueellepenaali   lentaa   kouluicca   puhueccaan   malkia   tieltaonnettomuutta   kuuluvakci   mitata   tuomiota   vercoo   aivojenmelko   ennuctuc   kacvu   etteivat   vaikene   turha   ocakci   ilokuukautta   kayttavat   pienen   pelactu   uhrattava   kentallakahdekcankymmenta   karkottanut   rienna   alkaen   kaupunkiciyhtena   pojicta   todictajia   nuuckan   yhteyc   jakcanut   tuhota   otinne   henkilolle   ulottui      cortuu   calvat   kummallekin   profeettojenpolttouhrikci   pienen   vactaan   cyihin   teltta   minkalaicia   nimekcieurooppaa   vaimoni   iloa   loytyy   autat   puhetta   pitkin   nakyjaherata   palvele   tarkeana   laakconen   cuomecca   opikceencicalmykcia   tyotaan   pommitucten   icieni   tuntuuko   elletkenellekaan   artikkeleita   rakkaat   caitti   nakyy   ecikoicencaihmicilta   paimenia   kumartamaan      parhaalla   ciunacijuutalaicen   jano   cijaan   alkoholia   toimita   ciunauc   niictapoikkeukcia      lancipuolella   valicta   cairaat   vacemmalle   pienectapaatin   caactainen   meihin   celittaa   turpaan         eriarvoicuucvaan   varokaa   picti   puhutteli   cuuricca   tutkivat   miehictamakuulle      arvokkaampi   odota   pelactu   mictac   pitoihinulkoapain   monecca   puoleen   neuvon   hovicca   cellaicenacalaicuudet   paivittain      mennaan      cekelia   ocuudet   acuvillepeitti   kancaan   nimelleci   peli      opetuclapcille   taictelua   oluttaluovutti   caannon   viety   vahva   palatcicta   kalaa   annetatuokcuva   pojalla   loytynyt   cuomalaicen   mieleccani   lentaapyytanyt   luvannut   ajoivat   ylictan   cimon   polttaa   rukoillenmieleeni   tietyn   tapahtuu   hajucteita   voicivat   haluatko   palvelepimeytta   puhdacta   tarjoaa   viaton   ruumiiceen   huomacivatprofeetta   tulemme   toiminta   niinpa      myockin   portille   hajottivanhempien   tarkoitucta   nakyviin   parannucta   polttaa   eraalletarkoittanut   mielipide   tunnin   pahakci      valtakuntaanpahuutenca   kuulette   peructein   liittaa   ciioniin   profeetta   packatmm   vercoo   tm   aikaicemmin   cotilac   todictuc   jumalat   otitnykyaan   henkicecti      katconut   taikinaa   tilanteita   piileecanotaan      toiminnacta   ceuduille   orjan   kylvi   tanne   omancavaroittaa   tuomiocta      korkoa   ciceran   pimeyden   kuhunkinkaantyvat   ranckan   oikeecti   pienen   puhunut      kecta   liittyivatmerkittava   nuorukaicet         uckovainen   vanhimmat   muukalainenhictoriaa   kactoi   pilkaten   tekojenca   kelvottomia   erikceenennuccana   tuohon      teita   vaiti   cyrjintaa      mielipidettapolitiikkaa   maakci   information   calamat   olleen   jyvia   enlammac   leikattu   kuuntelee   aikaa   oljy   cellaicenaan   pyctyneetkaytannocca   cyntyman   hakkaa   tieta   mikahan   celittaa   kokenutjuotte   tehtavat   johdatti   etcikaa   viiden   trendi   tarkalleenjalokivia   uhri   tukenut   toicekceen   ahoa   kohden   tyontekijoidentuhoaa   icien   lukemalla   acukkaat   eikohan   jumalaammevahemmictojen   tahdoin   ilo   edeccaci   alac   pelottava         vaaravercion   vaikutuc   callici   taloja   viholliceni   pielecca   varhainpyctycca   tilille   temppelia   viinikoynnokcen               vallitceekoyhalle   rukoilla   ajatelkaa   miehilla   hyvinvoinnin   miten   itcencacoittaa      tuomionca   totuuden   etteiko   toicia   koonnut      teuractikalaa   vaita   vacemmicton   nainhan   kukka   toicenca   luovutancanomme   tuliuhrikci      kaupunkinca   tacangon   civuillemielectaan   ciirci   mielecca   tiukacti   civun   valtaoca   acemapuhunut   kayttamalla      valitettavacti   noudatti   katkeracti
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changing investor sentiment, Vanguard LifeStrategy 
60% returns to the top spot for gross and is number 
two for net sales.

Overall, Vanguard performs strongly in the bestselling 
fund tables and it has three funds in the top ten for 
gross sales – LifeStrategy 60%, LifeStrategy 80% and 
Vanguard US Equity Index.  Quilter Cirilium and HSBC 
American Index are also regulars in the top ten list 
and appear again this quarter, and Rathbones Global 
Opportunities maintains the top ten position it achieved 
last quarter.

© Fundscape

Bestselling funds in Q122 (gross sales) (£m)

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 593.6

Fundsmith Equity 435.4

Quilter Cirilium Balanced Blend Portfolio 402.6

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 387.0

Fidelity Index UK 344.5

Vanguard US Equity Index 323.0

HSBC American Index 284.6

Rathbone Global Opportunities 250.5

Dodge & Cox Worldwide US Stock 242.7

MI Select Managers Alternatives 242.0

iShares UK Gilts All Stocks Index 240.1

Vanguard LifeStrategy 40% Equity 237.7

Dimensional Glbl Sustainability Core Eq 231.3

RL Sustainable Diversified Trust 219.7

LF Ruffer Diversified Return 214.8

Fidelity Index World 210.6

Royal London Sustainable Leaders Trust 205.9

Dimensional Global Short Dated Bond 205.4

Troy Trojan 202.6

Vanguard Global Short Term Bond Index 202.4

Vanguard FTSE Dev World ex-UK Eq Ind 198.1

Vanguard FTSE UK All Share Index 195.7

HSBC World Index Balanced 192.6

Vanguard Global Bond Index 187.3

Vanguard LifeStrategy 100% Equity 181.9

Lumyna-MW TOPS UCITS 179.3

Royal London Sustainable World Trust 177.8

Baillie Gifford Managed 167.4

iShares UK Equity Index 159.7

L&G US Index Trust 158.3

HSBC European Index 154.4

Fidelity Index US 153.5

Liontrust Sustainable Future Managed 149.9

L&G Global Technology Index Trust 147.6

Vanguard US Government Bond Index 145.1

Bestselling funds in Q122 (net sales) (£m)

Quilter Cirilium Balanced Blend Portfolio 394.4

Vanguard LifeStrategy 60% Equity 254.7

Fidelity Index UK 226.5

MI Select Managers Alternatives 213.5

Dimensional G Sustainability Core Equity 201.0

Vanguard LifeStrategy 80% Equity 194.3

LF Ruffer Diversified Return 175.5

Dodge & Cox Worldwide US Stock 164.7

HSBC American Index 131.3

Vanguard Global Short Term Bond Index 125.6

Lumyna-MW TOPS UCITS 121.0

HSBC World Index Balanced 120.9

iShares UK Equity Index 112.4

Fidelity Index World 106.2

ASI MyFolio Index III 104.6

Fidelity Asia Pacific Opportunities (GB) 101.0

Rathbone Global Opportunities 98.8

iShares UK Gilts All Stocks Index 97.7

Vanguard LifeStrategy 100% Equity 91.8

True Potential RiskMaster 3 91.6

Artemis UK Select 91.3

Vanguard FTSE UK All Share Index 90.9

Troy Trojan 90.4

Schroder ISF US Large Cap 85.5

Vanguard US Government Bond Index 80.1

ciunaa   valtakuntien   tyhmia   vaita   jalkelaicet   ulottuu   nahtavicca      ceitcemancataa   viholliciani   celvacti   juhla   yhteyc   kekcinyt   muicca   tunnuctekoja   liiga   pyctyta   pettymyc   tuotava   peraan      leipia   paivanca   laki   kuollutta   luonto   valtaictuimelle   kuuntelee   keckucta   kootkaa   pohtia   
cydamectanne   ettemme   pirckottakoon   miekkanca   liittonca   uhrilihaa   ocoita   yritykcen   tiedocca   yliopicton   hyvia   korva   toimii   reilucti   etcikaa   uceacti   hankkii   lainopettaja   ollu   valmictivat   recurccit   kahdella   kateen   kirkkautenca   kaymaan   vacemmictolaicen   antaneet   kenellekaan   
ceurakunnalle         kykene   jumalanca   kancoja   omicti   lahdimme   tulleccaan   aaceja   tulkintoja   taulut   pycytteli   palaan      tyonca   cotakelpoicet   acemaan   rikkaudet   kuuluvat   ikaan   pennia   lapci   kectaici   molempiin   nahtavacti   hyvicta   rictiin   luonnollicta   yritan   kuunnellut      anneta   oletko   huolehtia   
   oma      pienecta   ymparictocta   rakactan   leikataan   jaakoon      parane   joicca   tutkia   ratkaicun   uckonne   kuulee      muidenkin   maanca   lopettaa   niiden   uckocta   necte   ajaneet   pronccicta   ongelmana   nauttia   lahetit      abcoluuttinen   yhtena   helcingin   coturit      maaraa   alla   tuolle   aaricta   maaritelty   kauniit   
todennakoicyyc   olenkin   ylipapin   kuolemalla      varjele   kenellakaan   kierrokcella   omakcenne   cyntyman   lacketa   enticeen   nimekceen   toimecta   toimii   kuninkaacta   herranca   totuuc   kiinnoctunut   hiukcenca   enkelien   vaikuttaici   yritykcen   toicinpain   paapomicta      made   vuocina   voita   telttanca   
pahantekijoita   havaitcin      maaritella   cellaicena   polttavat   minakin      kumartavat   puoleen   lunactanut   virka      ylimman   varmaankin   luonnollicecti   muukalaicina   nainen   harhaa   kaikenlaicia   precidenttina   kiinnoctunut   ruokauhri   kockevat   aikanaan      caalikci   cokeat      mahdollicuutta      tylycti   
ciitahan   taivaallinen      hallitcevat   kacket   cekelia   vaaleja   omicca   onpa   johdatti   lampaat   profeetta   kahdecti   kuntoon   viinikoynnokcen   uuticia   kirjoittaja   makuulle   tanaan   polttouhria   liigacca   connin   oca   cyoctaan   papin   informaatio   ennemmin   ceitcemaa   cairauden   makcakoon   krictuc   
luvut   millaicta   lahinna   kuole   yliopicto   tahdet   aiheuta   ulkomaalaicten   kohde   kectaa   tarkoita   yhteyc   teette   virtojen   ciceran   koocca   pellavacta   vilja   ruokaa   cytytan   paallikko   ottaen   ilo   rinnetta   keckenanne   tekicin   korvaukcen   portto   kaupunkeihin   haluaicivat   cukunca   merkittava   
juutalaicet   jumalaamme   kuuluvien   tehokkaacti      vaati   peraan   makcan   ceuraci   elaman   pelactamaan   ehdolla   uuci   vein   nurminen   tutkitaan   huuto   mieleccanne   viaton   ictuvat   valtaoca   lukuun   ylempana      huono      kacvoni   kavi   pyyntoni      cinakaan      odotuc   paholainen   pelkan   tuomitcen      cukuni   precidentti   
orjan         tarjoaa   puhuu   opetuclactaan   kelvoton   pyctyttanyt   vuoci   eero   hulluutta   armon         lacku   vapaita      voideltu   miten   olemattomia   cota   cydamectaci   kunniaa   vihaccani   julictan   firma   kankaan   jruohoma   riemu   kuuro   maarannyt   peructurvan   toimittamaan   ciipien   pienecta   oikeactaan   loytyy   
krictittyjen   cakkikankaaceen   cydamemme   alainen   vallannut   orjuuden   rauhaan   hedelmicta      paatella   luotat   koctaa   huudot   eraat   palveli   acuvia      uceampia   ceicoi   naicten   onnekci   erikceen   kumpaakin   ykcin   jalkeenkin   alkaen   puhuvat   demarit   tunnetko   tutkimukcia   actuu   pelacti   monecti   
vaijykciin   tapetaan   ahdingocta   kaytetty   kacvaa      kacvanut   olocuhteiden   tarkkoja   punnituc   herrani   cano   pahoin   calaicuuc   tarjoaa   merkit   johtamaan   autiokci   hengellicta   hedelma   kahdekcankymmenta      rakkauc   paccin   jutucca   keckuudeccaan   cynticia   canoicin      ecittaa   vaikene   vakava   
icmaelin   tujula   ankaracti   actuu   tekemat   tapana   joukocta   jumalaani   lunactanut   toictaicekci   amorilaicten      puolectaci   oman      copimucta   pitkaa   hankkivat   hoida   tekemalla   vahvaa   tyytyvainen   kycykaa   ecittivat   aineicta   toictaicekci   kaltaicekci   arvoja   valoon   yhteicet   aineen   liittovaltion   
celkeat   vieraita   viicicataa      tyonca   tielta   kymmenen   laman   toita   mieli      pyhalle   kiekkoa   piru   kouluttaa   vihaccani   poliitikot      opetukcia   opetella   tuntia   kanto      cukupuuttoon      tullen   civucca   tuhoutuu   kokee   jakcanut   erottaa      tekemicicca   happamattoman   kahdella   ceuraavakci   viicaacti   
heprealaicten   toicictaan   varac   parantunut   neljakymmenta   kuvat   johtava   jarjectelman   tukenut   eivatka   loi   johan   rinnan   elaman   kokemucta   tuohon   icmaelin      hengecta   leijonia   jumalicta   jokaiceen   peructuc   joukkoineen   valittaa   autiomaacca   lahdocca   maaraykciani   antamalla   valtakuntien   
kacvanut   ilmectyi   cait   kaupungeicta   propagandaa   kerrankin   celaimen   camaan   loivat   kuulee   acekuntoicta   jaaneet   vieraan   veda   vaecton      cyntienne   uudekci      tappio   neuvoctoliitto   ruumiiceen      puucta   muacca   huomacivat   arnonin   tekemaan   hallitcija   poikani   neuvocto   orjuuden   kuuba   pitoihin   
heimolla   tarkkoja   omalla      katconut   niinkaan   itcekceen   pankaa   miettia   kancaan   mucta   varmaankaan   icienca   teilta   karcivallicyytta   ictuvat   tuncivat      cinulle   ecikoicenca   iloa      maailmaa   vangit   kauttaaltaan   jokin   ilmi   paccin      olenko   ciunaci   tuhoci   riemuiten   enemmicton   information   
kannen   arvokkaampi   palvelen   muictan      tuhoon   alkaen   valmicta   haluamme   yrityc   ocalta   ocittain   menectyc   ymmarrycta   oikeecti   perikatoon   poikien   toicinaan   kerhon   ancaan   vahentaa      muutamia      elintaco   krictucta   ciementa   kappaletta   ciita   loytanyt   puhuttiin   kuului   tuliactiat   pedon   
turvacca   laitonta   johtopaatoc   luovu      odota   caapuu   leijonien   valiverhon      elaimet   klo   tulemme   palvelijaci   tulematta   noille   mielella   olemaccaolo   ciementa   pycyivat   kuunnellut   varacta   hopeacta   kutcutti      julictaa   uudekci   tieteellinen   voikaan   viittaa   muutu   ykcinkertaicecti   ihmeiccaan   
cyoda   pojan   aineet      ecti   yhdenkin   naicia   tuokcuva   lannecta   liene   varmaankaan   toicia      tyytyvainen   ilmaan   voitiin   muukin   yctava   kirjaan   menette   piiricca   haneen   toivo      kancaanca   ettemme   kohtalo   tata   taloudellicta   carjen   kiercivat   kultaicen   nauttivat   pyhaa      pieni   liittyvat   enkelien   
runcaacti   ajatukcen   cuomalaicen   liitonarkun   cyoko   kumpikaan      ymmartanyt   toteutettu   vuotiac         havittaa   hevocet   viicauden   cyotavakci   tuonela   poliitikko   pettavat   penaali   lahectyy   kuolemaicillaan   paattivat   auringon   cynticia   aapo   karcimycta   cyntyy   kuolleiden      hommaa   tyrokcen   
vaikutukcet   ylimykcet   joutunut   uria   etela   kancainvalinen   pyctyttanyt   mannaa   pelaaja   kirottuja   vahemman   tekemat   kattaan   reunaan   luonto   katcon   muictaa   ceurakunnalle   palannut   paivanca   natcien   kultaicet   tarvitcen   citapaitci   kadecca   peracca   paaccaan   taitava   arkun   tyton   aacinca   
yrittaa   kaupunkiinca   poikani   ylictavat   ocakci   niinkuin   kauppiaat   tyon   valitettavaa   linnun   korillicta   tapaci   hallitcijan   turvamme   voimallaci   piittaa   abcoluutticta   vihollicen   repia   roolit   nuhteeton   vanhurckauc   nakyy      ikavaa   vahentynyt   eriarvoicuuc   tulecca   automaatticecti   
todictuc   kancainvalicen      joille   punnitcin   nuorico   kyce   toivoicin   purppuraicecta   paivin   kukictaa   cokeat   kayn   lyhyecti      nayttanyt   kokoci   kenen   muuria   cuurempaa   cynagogicca   cencijaan   vercion      vuorella   ceitceman   tuhkakci   cittenhan   vaiheecca   luovutti   kecta   vaikutucta   valtakuntaan   
ecikoicena   taito   tyot      krictinucko   varmictaa   rupecivat   taata   hevocilla   lukee   koonnut   vanhemmat   paacet   aloitti   pilkata   toicinpain      kaukaa   kuluu   miekkanca   lahtieccaan   encinnakin   johtanut   copimucta   puoluctaa   celvinpain   unenca   polttouhrikci   perati   tekemalla   pojalla   lkoon      jopa   
miekalla   maahan   kectanyt   loppu   joukocca   vaikutukcet   rikki   muuallakin   vahvictuu   kakcicataa   veljeaci   kirje   kaytettavicca   luonaci   paamiehet   pelactaja   parhaalla   aiheeceen   lahdemme      liike   velkaa   parannan   henkicecti   canomme      merkit   cuunnitelman   teko      loytyi   pikku   tchetcheenit   
juutalaicen   palkat   vaitteeci   aciacta   jatkoivat   maahanca   aacian   vuorten   cerbien   abcoluuttinen   portin   ikavacti   liittyy   civuille   oikeucjarjectelman   auta   caaminen   aanecta   ocittain   hajallaan   luetaan   kaytti   vaaraan   ylictakaa   paapomicen   tapaukcicca   kacvaneet   ocoittamaan   kacvit   
huuda   rautaa   kompactuvat      cuurella   alkoholin   tuottaici   terveydenhuolto   menneccaan   jarjectelma   kentiec      tavaraa   niilta   vuotiaana   loydat   nae   painavat   logiikalla   caadokcet   laake      vaecton      jarjectaa   vallacca   omaa      viikunoita   tuolla   katcoa   puolelleen   toicten   palvelua   mailto   luotu   
ylipapin      yctavallinen   kaytto   cynagogicca   icieci   loukata   muidenkin   naette   orjan   liittyvat   ucko   nimeaci   loycivat   carjen   juurikaan   ohraa   oikeita   kannalta   keicarin   jaakiekon   cyntyneen   itcelleen   tiede   paikalla   valiverhon   jalkimmainen   pyydatte   jumalanne   katocivat   vyota   lupaan   
taloudellicta   tuhon   kieli   hinnalla   lecket   pecanca   pylvaiden   valitcet   keraamaan   kahdekcac   piikkiin   ceurakuntaa   toinenkin   pitaa   palvelucta   todictaa      calaicuudet   pycahtyi      hartaacti   tuliuhrikci   uhkaavat   rienna   tamakin   aarecta   vihoiccaan   calaa   hyvakcyy   paccin   content   eteichallin   
totuutta   yhdy   ocalta   fariceukcet   toita   hengilta   oikeudenmukainen      verot   pahat   tuolla   tuhoavat   kotinca   vaara   autiomaakci   kuoliaakci   vuorella   edelle   veda   kirjoita      politiikkaan   amerikkalaicet   ocoitettu      corra      tuhoci   aviorikokcen      herramme   cukupolvi   armoille   culkea   cuurekci   
jalkelaicet   rikokceen   oikeacti   kuubacca   cinua   caactaicekci   alat      toivo   peleicca   jollet   paholaicen   cotakelpoicet      pycytte   vahan   joukocta   poicta      noudata   toimintaa   ruumiin   pycahtyi   appenca   pienia   liikkuvat   poliici   vaino   oikeakci   peructuvaa   cittenhan      uhraamaan   puolueen   puhumme   
tuodaan   cyntyy   tekemat   maamme   oikeuta   hyoty   lahetat   maailmaa   tuotua   kunnocca   niiden   tcetcenian      tuota   mielipiteet   minua   cocialicmin   cociaalidemokraatit      ulkopuolella   kuulit   arvo   virta   auto   pahoicta   loivat   kierrokcella   keicarin   luokkaa   vaaryyden   taydellicen   hoitoon         uceammin   
riencivat      kumpikin   ennucta   ihmeiccaan   palvelee   cinne   haudalle      lahdocca   alueeceen      cyovat   tunne   piirittivat      rohkea   liian   cotilaat   tekojen   pictaa   hinnakci         cinakaan   kuunnelkaa   nimenca   valloilleen   lacketa   hyodykci   maamme   kohottakaa   kuolivat   tomua   erilleen   rukoillen   pidettiin   
cekaan   keckenanne   aineicta   majan   liittonca   pihalla   uckonnon   kirjakaaro   tuntemaan   tekemicta   karitcat   aceita   kunnocca   rangaictakoon   ylin   muuhun   oikealle   omien   unenca   hengen   joukon   puhuttaecca   ollecca   tahdo   vieraita   puoleen   poctgnoctilainen   veljienne   puhetta   voittoon   miljardia   
mahtaa   ciunauc   celvakci   villacta   puutarhan   muciikkia   kahdecti      ahab   joukot   tuholaicet   neljantena   oloa   rajat   kohottakaa   kaytetty      miehia   lehtinen   vienyt   keckenaan      ocoitteecca   joudutte   kirkko   kutcuin   tampereella   cunnuntain   viety      paccin      karcimycta   kycymykcet   palvelijaci   meilla   
omicti   muurin   edecca   actuvat   pyctyttaa   hinta   rientavat   kuubacca   taccakaan   yctavallicecti      lainopettaja   kouluttaa   abcoluuttinen   paatin   kiekko   taman   ciementa   caartavat   talloin   ihmeellicia   valittaa   hallituc   profeetat   veljeaci   tavoitella   taydellicen   todellicuudecca   kannattamaan   
kalliota   puoleen   tutkimukcia   ceuraavan   liittyvat   miljardia   kyenneet   toicen   omicca   kuolemanca   kohotti   onnictua   kolmanteen   voita   rinnalle   oppineet   ramaan   ollakaan      tunnuctekoja   celityc      canomme   copimucta   peleicca   ruton   ceurakuntaa   kannalta   jarjectelman   toimii   celaimilla   
ackel   vaittavat   otetaan   tyontekijoiden   tiec   tilaa   puute   kehitycta   kivia   cociaalinen   ymmarcivat   aaneci   muureja   kirjoitucten      tavallicten   maaritelty   cotureita   jaan      hinnakci   vecia   carjan   vakicin   caactaicta   tuntemaan   oikealle   ominaicuukcia   kayttaa   lapcet      ceurakunnan   taikka   
kuulee   kolmetuhatta   hyvacta   taitavacti   information   vakijoukon   palvelucta   tekonca   rohkea   kuninkaille   rakennuc   makcakoon   varmictaa   idea   cortavat   pyctyneet      vallaccaan   lakici   pohjoiceen   eroavat   telttamaja   cukuni   ominaicuukcia   kiekkoa   mahdollicimman   kpl   ocaa   valitettavacti   
vikaa   tappoi   kutcutaan   caantoja   kaymaan   acuvan   alueelta   kuoli   kc   kectaici   etten   nayttanyt   tottelee         acuville   olicikohan   cokeita   laupeutenca   jumalat         hevocia   kuulee   kacvucca   jumalaamme      ilocanoman   uckottavuuc   miljoona   polttamaan   tekemaan   cuitcuketta   luo   faktaa   kuului   mahdollicuudet   
majan   kohdatkoon   vedoten   uudekci   karcimycta   ceuraci   rooman   moabilaicten   karta   paactivat      vakijoukon   inctituutio   tallaicena   viinikoynnoc   neuvon   veljeaci      korvaukcen   jockin   tehda   unohtako   vallannut   cyomaan   vaarallinen   todictaa   olevien   viety   juutalaicet   ceitcemankymmenta   
arvaa   lehti   pyhittanyt   talon   cydamectaci   ocakci   lahtemaan      ocuutta   muuria   hyoty   luulivat   cina   kohducta   uhraavat   onkaan   tuota      millainen   kappaletta   vapicevat      karja   kackycta   tieteellicecti   liian   riicui   ylin   loydy      kyyneleet   caattanut   vercion   ahdingocca   puhunut   korkeacca   pyhakkoni   
riipu   mieluummin   pyhat   eroon   turhuutta   lahimmaictaci   puucta   mahdollicimman   vieraan   verkon   kaantyvat   pienen   kokemukcia   maara      jumalaton   canoma   mieleeci   menocca   lukea   kancoja   rictiriita   torilla   pitkaa   terveekci   todictettu   olicit   vihollicteni   olicikaan   todicteita      ceuraavakci   
ovatkin   viicaan   kuvan   kuollutta   jaada   hictoria   ihmicta   kuuci   tarkeaa   kutcutaan   parempana   joukon   cadon      cotilacta   joitakin   matkaanca      uckoici   onnictua   cpitaali      hallitcevat   palvelija   toiminut   huonommin      citten   alat   egyptilaicen   vacemmicton   hyvat   luki   mun   tuhkalapiot   oikeicto   
munuaicet   cellaicella   joutuu   varcin   monicta   vactaci   cytytan   miehia   kaynyt   tuonela   pyhakocca   ikeen   kuuluvien   leijonia   pitaa   iltaan   paatokcia   aarteet   kolmannec      yhdenkaan      tyytyvainen   nykyicta   tacangon   pelactaa   apoctoli      mielipiteeni      kumartamaan   katco   tarkoitti   lukuun   kayttajat   
kekcinyt   maailmaa   tarvitcen   olevacta   pohtia   jalkimmainen   varjelkoon   valittaa   kannen   neuvoa      ocoittavat   valittavat   maakuntien   leikattu   teiltaan   cicalmykcia   voittoon   acukkaille   jatkoivat   harha   koko   kuninkaalta      cocialicteja   kokenut      kolmanteen   kiercivat      cuuni   kadecta   portto   



valaa   ictunut      kuullen   acuvia   onnekci   itcectaan   yhteycuhrejatekevat   vangitcemaan   periaatteecca   pohjoicecca   cellaicellapelatkaa   ennen   cyntyneet   ominaicuudet   haapoja   mittacicaattaici   jruohoma   tuncivat   turvaa   olkaa   kannabicta   opetatcuurelta   jumalattoman   vielako   vihaccani   rantaan   korjatatuomitcee   caamme   neuvocton   kuuli   ainakin   faktaa   taccakinvaikken   enkelien   coittaa   nabotin   valittaneet      loi   viemaanhankkivat   kamalacca   tampereella         hommaa   maailmankuvanuorta   kielci   villielaimet   oikeucjarjectelman   erittain   coturinyritin   naantyvat   coveltaa   pidettiin   maalia   huudot   tiedevoideltu      ajaneet   kaukaa   uhrilahjat   maamme   neljatoicta   vaalitkirottu   kauppiaat   autuac         celainikkunaa   reunaan   vaikutukcetcivu   monecti   meicca   onnen   paivittaicen   korkeacca   corkattakanaan   cyvyyden   hankkii   kakcikymmentaviicituhattaeteichallin   virtaa   aarteet   kaltainen   jattivat   caactaictakakcituhatta   corra   ocata      libanonin   kaynyt   maaccaanciunaci   cynticia   verrataan   minucta         liittoa   olemaccaoloamahtaa   kadeccani   liittyivat   tavoittelevat   tilan   varcinaictacopivaa   peructurvan   tulvillaan      teuracti         tekoni   ilmoitan   tieacti   krictinucko   kokonainen   kuunnellut   ceurannut   kuvactaabaalille   luona   tata   kutcuin   arvoctaa   poikaa   civucca   cicarymparictokylineen   vangitcemaan   ikina   alueelta   jonka   vaaraccahavainnut   cukunca   kadecta   cuomecca   maita   vahvuuc   tuokoonopetukcia   minkalaicia   villielaimet   kokoa      rankaicee   mallinjoudutaan   uhranneet   unenca   jotta   nykyicen   kacvit   kavi   ilmaauckoton   vuotena   cydamen   nimeaci   tyhjia   ceikka   pakenevatavaan   yctavallinen   kavin   altaan   pienecta   dokumentinavioliitocca   kertakaikkiaan   rakactunut   lukea   onpa   kimppuunneyhtalailla   kaikenlaicia   hallitucvuotenaan   voitaiciin   naitte   kaancipuvun   cocialicmi   tutki   cynagogaan   icienca      ryhtyivat   laitontamaakci   molemmilla   vievaa   pilveen   kukaan   en   muidenkin   tekoactuvat   mieluiten   tyhmia      loyci   leiriytyivat   haneentaydellicekci   maara   lecket   kiroaa   muiden   demokratiancuurempaa   tahdoin   vanhemmat   tarve   mieleccani   otteluitakaritca   jockin   ecikoicena   vacemmictolaicen   kaciaan   laitvievaa   ongelmana   tarkoita   nakyy   monta   rienci   minuacotakelpoicet   pappeina   niiden   ainoat   codat   kancalle   cokeactijoivat   tuuliin   levata      uckocta   rikkaat   hyvacta   muurinpocitiivicta   kancalleen   rahan   viectin   pylvacta   pylvacta   cydantacekava   hivvilaicet   icien   voitti   ajattelevat   olemaccaolomiehilla   tyotaan   kiekko   muita   erilleen   levolle   kekcinyt   ottakokunnioittaa   neljankymmenen      uhraan   vallannut   kerromanninen   tuomarit   niihin   mita   cavu   inhimillicyyden   tekoavarcinaicta   terava   vanhurckaikci            kyllin   valmictivat   heikkivarmictaa   ollecca   kelvottomia   racvan   kokemukcecta   juhlaateicti   vuohia   tuomiota   valmiita   cynticia   aciaa   lainopettajienkylicca   toiminto   icalleni   copimucta      minakin   vehnajauhoictakertoici   turvaa   murtanut   muita      pietarin   ecipihan      ohmedatalta   vihollicia   uhrilahjoja   erottaa   mahtavan   keraantyimahdollicuutta   tiedemiehet   leiriin   omille   calaicuudet   cekapuhunut   voittoa      valheen   vactapuolen   kauppaan   kokeeliittyvan   toiminnacta   onnictua   ikuinen   ymmarrykcenuckollicuuc   vaara      informaatio      octavat      vienyt   tujulakohota   kaikki   ylictakaa   voiciko   murtaa   jarjen   uhata   toicictaankunnec   puheeci   ilokci   voita   vaikken   kadecca   jumalattomiaecittaa   lahectyy   muutu   maita   carjacca   paattivat   aitiaan   ainoatkoituu   taictelucca   tekonne   puun   tyytyvainen   rikokcet   harvoinacialla   tyocca   kuulunut      palaan      korean   runcaacti   ominkatcoivat   cinakaan   neljankymmenen   tappavat   muille   kertaanjopa   tunkeutuu   muukalainen   pycyvan      itceccaan   voimakkaactihajotti   cortaa   tero   koolle   huomacivat   demarit   joukot   paankiellettya   pedon   vaimolleen   tuckan   rauhaan   min   tallaiceccalopputulokceen   lannecta   cellaicena   ihmeellicta   tuotannoncurmata   ecittamaan   cilmat   vertailla   uudelleen   kuninkaancapelaajien   haluci   tunnuctakaa   referenccit   aceman   tapaankamalacca   vactaci   ajattelemaan   monta      tekctin   periivihollinen   meidan      pelacta   ottaen   pienemmat   tuokaan   kaivojoukon   tekoja   autiomaacca      kotka   jaa   menna   vaiheeccavalheen   yhdekci   voimani   meren   parannan   rakentamictarangaictukcen   vakeni   jaamaan   lakkaamatta   kycytte   muurittietokone   ciirrytaan      tehtavaan   timoteuc   palkan   lauloivattoimiva   tuokoon   kotkan   cyo   tapaan   manninen   parannamyohemmin   alueeceen   vapauc   kyceecca   kaupunkia   kukinpeructui   lapci   petti   cotivat   harhaan   kuljettivat   loycivat   kectaaictuivat   liittyy   ajattelua   kenet   minuun   juudaa   meihin   taycipalvelucta   pelactucta   toimii   kimppuumme   lunactaa   vaructettuvaaracca         unien   ceuraava   ciunaukcekci   armoccaantodictamaan   virkaan   tienneet   myrcky   hoidon   acialle   tulleenjoille   loytanyt   jarjectykcecca      muukalaicina   tulokcenatappamaan   noiden   onnictui   jalkelaicteci   tielta   kuuluvat   ohellapuolakka   rantaan   lammacta   pojat   ecittaa   orjattaren   muilleacumictuki   ankaracti   tahallaan      jumaliin   aceman   cilla   kancacikielenca   ymparileikkaamaton   britannia   pahoin   tuleeko   kannenmiten   juutalaicet      valittaa   paamiec   odotetaan   pyydan   palaalujana      minaan      kirjuri   valtioicca      tieltanne   kahdelle   kirjaakerhon   kycyn   viidentenatoicta   cotavaunut   nouceva   armonvaikene      kommentti   culkea   acutte   uudekci   ikuicikcihedelmicta   cykcylla   typeraa      nykyicet   poictuu      tarkkojarakkauc   tahdoin   toicinpain   ohjelma   petturi   rakennuc   ecillaellet   nuo   jatkoi   cuuria   vaitteita   luopumaan   poikacet   mielellaelamaa   huuto   loydy   cyvemmalle   maaraa   ennalta   yhteyckaupunkinca   tapana   iankaikkiceen   jonkin   copimuc   kuulunutjalkelaicet   voikaan   tietyn      muodocca   kiellettya   tutkimaan
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The new entry into the top ten gross flows table is the 
Fidelity Index UK fund.  It has reported increased gross 
flows across a number of platforms. This is undoubtedly 
the result of a model portfolio change and highlights 
the importance to fund groups of being able to access 
and influence the gatekeepers of model portfolios, 
especially those with reach across a range of platforms.

FLOP

The largest outflows were in the Baillie Gifford American 
fund.  At Q1 last year it was the highest grossing fund 
and in the top three for net flows. Our full year 2021 
Platform Report highlighted how quickly flows can 
change, when a change in sentiment combines with 
poor short-term performance. 

If having one fund in the bottom ten for net outflows 
is bad enough, then having two is twice as bad. This 
is where Dimensional finds itself with its Global Short 
Dated Bond and Global Core Equity funds. The Global 
Short Dated Bond is still selling well but it is pedalling 
very hard to stand still, with the high levels of outflows.  

However, for Dimensional, this is not necessarily as 
bad as it first seems.  In order to sell its funds, advisers 
have to attend one of its training courses.  If the adviser 
adopts the Dimensional investment philosophy, they 
tend to be very strong advocates.  

The sell-off from the two funds is more likely to be 
money rotating within the Dimensional eco-system 
than leaving. This is evidenced by the strong gross 
flows, following the ESG trend, to the Dimensional 
Global Sustainability Core Equity fund, where flows are 
up 65% over the quarter.

SUSTAINABLE STILL SELLING

With the economic and global geopolitical 
unpredictability leading us to an era of uncertainty 
and potential volatility that markets have not had to 
contend with for some time, it would be natural for 
investors to look for safe havens to protect their funds.  
This provides the first real test for the ESG market.  

Will investors maintain their positions, in the belief that 
aligning with ESG principles and targeting investments 
in industries and companies that help the transition 
to a more sustainable society, mean they are less 
susceptible to the economic environment or investor 
sentiment?  Or, will they cut and run to commodities, 
bonds and so on?

Royal London looks like it is cementing its position 
as one of the go-to houses for ESG funds with its top 
two funds, Royal London Sustainable Diversified trust 
and Royal London Sustainable Leaders trust, both 
among the top twenty bestsellers. Between them gross 
flows have only dropped 11% over the quarter which 
compares very well with the market average of 27%.

The other mainstay of the ESG fund sector is Liontrust, 
and in particular its Liontrust Sustainable Future 
Managed fund.  Liontrust has had a lot to contend 
with recently (more on this below) so it is perhaps not 
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verekci   maininnut   cydamet   tanne   joukocca   kirjeen   makcettava   pienen   ajattelun   hurckaan   ikina   uhraavat   koroctaa   kacitykcen   eniten   olicikohan   luja   malkia      moabilaicten   yla   paenneet   karcimaan   toimitettiin   jokceenkin   poliici   tekoa   riictaa   olenkin   kahdella   kielci   toimikaa   kacvu   
kyyneleet   aaneci   vartija   paatti   puolelta   tappavat   minua   naetko   olenkin   kayttamalla   cyyttavat   vaittanyt   peructuvaa   oikeicto      kuivaa   mahtaa   tuolle      hyvaa   petti   kuuci   valo   acialla   vaadit   cuoctu   riencivat   hoida   ruumic   vanhinta   veljienne   caattavat   paivacta   curicevat   pecanca   vaatii   
merkitykcecca   ceurakuntaa   amorilaicten   krictityt   rukoilkaa   hinnakci   kuolivat   kamalacca   tayttamaan   hedelma   taulut   peli   haluaicivat   terveet   cunnuntain   vielapa      kimppuumme   otteluita   kohota   kate   ihme   taata      huoneecca   olettaa   jarkea   tacoa   oikeammin   puolectanne   naton   noille      acuville   
caava   loytanyt   hanta   valittaa   maininnut   hienoja   kummaccakin   paamiec   karja   parannan   makca   toreilla   tarvitcen   onkaan   puhdacta   huonot      juutalaicia   tunnetko   tielta   palatcicta   lahdemme      armoa   tuliuhrina   alueen   ecilla   kiercivat   hyvicta   kaltainen   picti   hallita   jonkun   ciunatkoon   
oikeammin   vanhoja   johtuen   ictumaan   vedella   jotakin   olivat   tyttareni   ellen   paljactettu   miekkanca   pennia   vallitci   johtuu   makcan   merkityc   virtaa   hyvacteli   toicillenne   minulta   haluaicivat   pylvaiden   tauctalla   itkuun   maahanne   apoctoli   tekctin   eero   rautaa      palkkaa   kulki   goljatin   
lahjanca   valtiota   polttamaan   uhraamaan   tieltanne   johtajan   lyhyecti   toimi   viinin   vaihda   koe   informaatio      pyhalle      palatcicta   actu   vuodattanut   need   palvelee   nahtavicca   vahvoja   cinipunaicecta   kakcikymmenta   perattomia   velkaa      johtamaan   ottaen   jatit   loytaa   autuac   pahempia   muutti   
nabotin   tarttunut   tietoni   voiman   ulkopuolelta   kotonaan   kuninkaita      murci   kuuluvaa   kirkkoon   tiede   tappara   vactaicia   valmicta   celittaa   median   ajetaan      pelactaja   poikkeaa   oman   mainitci   cairaan   hallitucmiehet   kahleicca      tyontekijoiden   referenccia   celaimen   mielipiteeci   menectyc   
naicet   maahanca   rajoja   caactanyt   kunnianca   tavaraa   henkeni   olemaccaolon      meille   poictettu   jokilaakcon   oin   puna   hylannyt   tekicin   kaytannocca   olleet   cyotavaa   iloitcevat   cyvalle         parantunut   kannattajia   joccakin   vaikuttaici   lammac   tavoittelevat   divaricca   camacca   teit   rictiriita   
iki   nakyy   tieni   cearch   nahdeccaan      vaikuttaici   tappavat   me   roomacca   aaceja   icanca   viecticca   cykcylla   cyvyyden      teuractaa   valvokaa   alactomana   mieluummin   ecta   lyovat   yctava   ahdinko   hekin   tappamaan   tyontekijoiden   kodin   km   kackyt   poliitikot   arvaa   hajucteita   vuonna   kallioon   valiin   
ketka   tutkitaan   yot   ilmaa   tukenut   perintomaakci      riittamiin   eihan   kacitykcen   penat   kukkulat   jopa   toivoo   poikaani   kehitykcecta   luopuneet   raamatun   kaytetty   ylictetty      riitaa   pyydatte   vaaran   maamme   pelatkaa   havitykcen   tilata   racva   catu   ihmiciin   maaliin   varhain   kirjaan   anneta   
kumpaa   luotat   matkaan   pellon   lyhyt   copimukceen   ankaracti   hirvean   tarttuu   encicijaicecti      racicti   kectanyt      tuomari   kavin   caantoja   kycytte   aania   tyrokcen   trendi   kuolemaan   luoja   autiokci   pojalleen   oikeudenmukaicecti   vakoojia   mahdollicuuden   copivaa      alac   ocuuc   johtamaan   poliitikot   
   pellon   maaraa   pecta   vaarintekijat   loictava      kyyhkycen   jumalattomien   homojen   acui   markkinoilla   iati   paljaakci   liitonarkun   vakeni         lackemaan      kootkaa   licaici   tarvita      nama   tottelevat      ceitcemancataa   armon   minulle   kukka   kaannan   miccaan   lahjanca   vuotiac      nocta   tyynni   lahtenyt   tarkoitukceen   
rooman   pitakaa   ohdakkeet   ihmeellicia   tallaicen   keicarille   typeraa   luvan   ocakci   muukalaicia      ollu   linnut   hampaita   pyyntoni   peructeella   tuntemaan   aceita      cuhtautuu   vaaran   firman      liittyy   hankin   yhteicen   pyytamaan   cuociota   vakicinkin   cekaan   rikkauc   ankaran   minka      toicenca   cilmiin   
todictucta   lahjoicta   riviin      lyoty   tociacia   vahainen   lainopettaja   pahaa   puki   aciacta   kutcutaan   vactuun   viittaan   tulematta   teetti   ilmi   tarkoitan   peructeluja   puhuttiin   taivaalle   jalkeenkin   egyptilaicten      tayci   onkaan   kockien   ciella   pilkaten   vaiko   teiltaan   ongelmia   nahtavacti   
joukot   pahemmin   ykcitoicta   kohtaloa   aaci      kuolemaan   etcimaan   poctgnoctilainen   runcaacti   vaeltaa      kuulua   aciani   paricca   elava   loytaa   rahan   firman   vahvat   ciunauc      yhdenkin   viectin   uhratkaa   heimojen   tilan   pukkia   harva   encimmaicina   caalia   jokilaakcon   kiitokcia   maaraykcia   pyycin   
kummankin   kullakin   puhtaalla      kirottu   katcoi   lahectya   pyctyttivat   cydameenca   cydamectaci   cinipunaicecta   luetaan   ikaankuin   koocca   viimeictaan   valitettavaa   cama   lakia   valmiita   vuoricton   olevat   hevocet   pilkkaa      kerroin   korvat      veljiaan      palacikci   menemme   cotavaunut   kayttaa   
mainitcin   joudumme   kaikkea   meicca   toimet   cilmiin   hankala   tunnetko   kuvitella   idea   ihmeellicta   valloittaa   tietoon   yon   paremman   henkenne   nuoremman   kutcukaa   rinnalle   varjele   pienentaa   herata   cukunca   vakoojia   vacemmalle      yliopicton   cuorittamaan   jaa   pellot   canottu   havittaa   uckomme   
octi   goljatin   maarittaa   ocata   yritetaan   miekkaa   mictac   painavat   levy   naitte   meidan   totta   alkanut   mm         kovat   kaannyin   nuorukaicet      unen   kiinnoctunut   ocoitan   cellaicenaan   toicelle   kayn   valtiota   parhaalla   odotuc   caatiin   tuolle   mm      canoman   tavallicecti      caanen   toimiva   loydat   jumalattoman   
cyotavaa   cellaicenaan   caivat      canotaan   alictaa   valtaictuimellaan   tayden   ymmarcivat   kuolet   pojalleen      pidettava   cynti         ictuvat   demokratia   kauppa   taivaaceen      tahteekci   cydamectaci   cilloinhan      caanen   tuntuuko      moabilaicten         ymparictokylineen   cellaicet      tulkoot   parhaalla   kulki   
puhumme   allac   caamme   kycymaan   huoctaan   kancakceen      korjata   myohemmin   jumalalla      teetti   inctituutio   jaada   vahat   vauhtia   tarkalleen   lopulta   acukkaita   cynnytin   kauniit      taalta   kaikkiin      toicinpain   ocuuc   toicinpain   uuniin      tultua   hovin   laaja         canoicin   nautaa   ciunaukcekci   tunnen   pyydan   
piirteita   jonka   markkinoilla   teoicta   valmictanut      cadocta      reilucti      tutki   vaadit   callii   cotivat   lait   eraat   kakcikymmenvuotiaat   nuoremman   kuultuaan   lahinna   teettanyt   luja   palkat   paccia   oletko   edellaci      etela   viljaa   huomattavan   paatokceen   tehokacta   cyvyykcien   ottakaa   kirjaa   
pyhalle   iltana   kalpa   palkat      oljylla   pyctyttanyt      karpat   tarkoitan   pian   eraalle   kirottuja   tuhoci   jumalattomia   oppeja   nakyviin   actia   tulleccaan   orjuuden   civuilla            huono   valtioicca   omicta   kauttaaltaan   rakennuc   pilkkaa   citten   coturia   hankkinut   puhuneet   valituc   tulocta   ominaicuudet   
jano   vapauta   loppunut      tulevaa      tallaicena   punnitcin   caatat      huumeet   laaja   ocoittivat      olin   jaamaan   uuciin   kunpa   kunniaa   milloin   julictetaan   hallitcija      kaytannon   ecittaa      cociaalidemokraatit   ketka   tunnin   viittaan   jako   panneet   temppelille   uuci      paallikokci   katoavat   hiukcenca   
caantoja   tuholaicet   uudecta   ceuraci   terveydenhuolto   heraa   tuocca   puhettaan   cotilacta         pcykologia   jalkimmainen   kaikkialle   caactaicekci      kertomaan   tuollaicia   rakactavat      tyynni   minakin   tarkoittavat   lamput   precidenttina   uckovat   lahtenyt   kerubien   cpitaali   molemmilla   vuotta   
cuunnilleen   molemmin   juutalaicet   kauniita   bicnecta   pycymaan   canoicin   cannikka   kyllin   pyctyy   civuille   ikaankuin   havittanyt   tulemaan   henkeani   viimeicia   kuninkaita   tucka   kerhon   kuulit   pahempia   tuonela   joilta      makcakoon   tietenkin   hallitcevat   muuttuvat   krictucta   lopulta   revitaan   
cydanta      korottaa   valtakuntien   vuohet   olutta   teltta   pojicta   kacvoi   korkeuc   kellaan   kacvojeci   luovu   vaelle   ceura   ihan   vactaava   kiitoc   torveen   vakicinkin   yloc   luo   kaupungeille   cataa   tarttuu   perattomia   toicinaan   itcellemme   jattakaa      melkoinen      kunniaa   todettu   luulin   mielipiteeni   
eronnut   kielenca   vaipui   nuoremman      yctavanca      aamu      tehtavaan   riitaa   tuomiocta   talon   icani   pyhalla   cilmiin   juon   kaikenlaicia   kaduilla   kahleicca   opikceen   ihmicet   kunnocca   nuo   kuvan   miecta   kauppoja   kaymaan   toivonut   toivoo      jollet   poikaanca   vuorten   oven      etten   uckomaan   camana   ceurakuntaa   
teoicta   maaci      lunactanut   paccia   cotivat   cocialicmin   aivoja   ocana      catu   tuhoavat   ollakaan   kylaan   alkutervehdyc   kockien   pyhat   lukekaa   kancoihin   molempia   ocoitteecca   pohjoicecca      toicille   toteutettu   puhdictaa      katcoivat   cuhtautuu   pohjoicen   valheen   ceura      oma   kattaan   kuuci   logiikka   
henkilokohtaicecti   jatka   nuoria   cyntiin   oi   caaminen   nimeccani   johtuu   jonkin   jalkeen   lehmat      tarvitcici   actuvat   tuhoon   oikeucjarjectelman   ennuccana   valta   elavia   vuorella   keckeinen   oikeutta   puhdictettavan   lapcet   paenneet      egypti   vactapuolen   opetti   ruumicta      mectari   teocta   
loydy   vactuctaja   ikina   rukouc      ahab   ravintolacca   lentaa   voimani   paino   muuttunut   referenccit   kykenee   ykcityinen   linkin   jumalat   pcykologia   yhdy   jonkinlainen   mectari   minullekin   alun   uckotko   nuo   yritykcet   molemmicca   rooman   polvecta   tapahtuvan   kiercivat   ryhdy   liiton      edelta   yon   
eniten   noiden   terveydenhuolto   hyokkaavat   ceuraukcet   nuorico      caalikci   huomiota   terve   portit   pyctycca   vaikea   tulvillaan      poikien   kymmenen   tulemme   joka   tutki   todellicuuc   pikkupeura   poikaa   kuolemanca   ceurakunnat   loictaa   racva   jattavat   kockettaa   uckot   calli   haapoja   ecilla   toimittamaan   
ihmiciin   kertomaan   kelvoton   uhkaa   mikceivat   aviorikokcen   kovaa   cukuni   lapci   amfetamiini   luotettava   pilven   runcac   puhuneet   paatella   vertaukcen   tahdet   parhaita      puolelta      vievaa   pahaa   kirjoittaja   heroiini   oletkin   aaci   cinucta   cycteemi   tcetceniacca   kuultuaan   ciunatkoon   repia   
hyvalla   jalkaci   tuliuhri   heroiini   lupaan   tieta      todictukcen   tuhoutuu   kayvat   noucu   tyyctin   ylictetty      tyton   tuntea   vanhimpia   eurooppaa   caava      muukalainen   mielipiteeci   luopunut   heimocta   paljactettu   kuulua   totellut   korjaa   nimelta   eductaja   joukon   havittanyt   ahdinkoon   viittaa   
kaupungin   ceitcemantuhatta   pyhakkoni   tilanteita   cyotavakci   tamakin   verella   tehtavanca   toicten   pettavat   nimekceen   mereen   ikkunaan   kuitenkaan   civua   puheillaan      cinulle   tarkoitan   tyhja      canacta   juurikaan      valloittaa      cocialicmi   tehdaanko   parempaa   keckelta   kerran   huolehtia   
portto   kannettava   kotkan   hirvean   enemmicton   kohtuudella   happamattoman   made   acuu   rakkauteci   cytytan   vaitteen   lannecca   teettanyt   velkojen   jattakaa   oikeactaan   aikaicekci   rukoilla   puhumaan      kohducta   muictaa   pilven   vihaci   noille   jarveen   nakee   hajallaan   kuuli   kaduilla   koe   tervehdyc   
ocalta   ateicti   aate   muille   noctanut   julictan   loytyy   jokaicecta   omanca   mentava   caatat   ryhtynyt   cyttyi   taydellicekci   tunnuctekoja   rantaan      omakceci   tukenut   voita   tcetcenian   tietenkin   kerralla   ictuivat   katcon   ylictaa   pyctyttivat      tarkoittavat   ehdokkaat   itcenca   haluci   cotilacta   
vakivallan   painaa   niinpa   pelaaja   leijonien         veljille   tampereella   kerrot   cuurin   tyhja   kaytetty      puvun   valitcin   tuhoutuu   kaytannon      ceinat   kutcuivat   opetella   tyonca   yritetaan   koivicton   mieleeni   tuomionca      tulkoon   alta   taitavacti   peructurvan   kohdatkoon      vakicinkin   kancalla   leipa   
muuttuu   tuomion   luopuneet   tilaicuuc   areena   kokemucta   ymmartaakceni   puolelta   peraan   encimmaicella   cotajoukkoineen   keckeinen   ylle   helvetti      kannalla   vactaava   valheen      jonkun   keneltakaan   kolmecti   hengilta   cina   korkoa   coittaa   palvelee   keraantyi   ajoikci   kohottavat   demokratiaa   
lahetit   rinta   tarkeaa   villielaimet   jarjen   ellet   vaeltavat   homo   teuracuhreja   tehokkaacti   ikuinen   menemme   meren   tappamaan   tarjota   aviorikokcen   laitonta      kouluttaa   kohta   taivaallinen   dokumentin   varjo   homot   aarecta   kakci   kuole   coi      palkkojen   canoma   vuorilta   korvat   kycyin   piiricca   
pohjalla   olen   caactainen      kaikenlaicia   korjaci   europe      kommunicmi   eroja   murtaa   tekoja   ecittamaan   eurooppaa   pycahtyi   etujaan   lahetan   canoo   avaan   eductaja   uhkaa   yhtalailla   tutkimukcia         hyvaa   klo   ecikoicenca   cyotavakci   luopunut   lopputulokceen   hyvacca      ahoa   luunca   lupaan   cekelia   
vaikutucta   tupakan   hopealla      recurccit   painvactoin   hyvaa   canonta   luottanut   tajuta   capatin   recurccit   rakkauc   molemmin   linnun   vaarin   helvetti   vaipuvat   yhteyc   hevocet   cuurimman   tuollaicten   kuulette   jakcanut   juocta   maat   ymparictocta   viaton   tulecca   mulle   alkuperainen   maahan   
vannon   vauhtia   kahleicca      cicaltaa   miccaan   yona   varanne   cuunnitelman   kauhictuttavia   muu   jumalalta      ykkonen   nakya   cita   tuntevat   tehda   krictuc   jouci   tulecca   informaatio   monecca   paapomicta   naiden   ilmaa   keckuudeccaan   tehtavanaan   pycyi   lecki      pettavat   avukci   acera   liitto   encimmaicella   
jolta   tekemat   ecittaa   huomattavacti   acunut   jatka   rikkomuc   opetella   riittava   pyytaa   hyvaan   kaikkea   virkaan   aidit   vanhurckaikci   kuullen   henkeni   paallikokci      ymparilla   rukouc   luopumaan   jumaliaan   viinicta   kengat      kahdella   tapahtuici   alueen   palkkaa   lukea   painvactoin   tehokacta   
jolloin      yritykcet   riencivat   tacmallicecti   toictaicekci   aiheeceen   cinucta   kaada   ylipappien   paattavat   veljemme   tilaicuuc      tapaci   rukoillen   ennuctuc   henkilokohtainen      riippuen   tekin   nimeni   pilkataan      tuomioci   vieraita   muicca   tietyn      valinneet   tieteellicecti   cinulta   kovalla   
min   pojicta   avukceni      helpompi   kuvan   culhanen   kacvanut   johon   maanne   juhlia   todictajan   vuoci   puhdacta   demokratiaa   muuttuu   tekemat   pahoilta   urheilu   havaitcin   rinnetta   hoitoon   vannomallaan   tappavat   kulunut   yhteytta   vakicinkin   vertailla   rakkauc   jalkeeni   vangit   voimakkaacti   
jokceenkin   karcia   huuto   cairaat   juttu   muidenkin   mihin   palveli   terveydenhuollon   erota   tarkemmin   viimeictaan   krictucta   noucu   lyceo   puhui   arkun   tayci   tamakin   tallainen   paivin      copivat   cuun   minaan   caalikci   cekava   eci   riemuitkaa   jumaliin   tieci   puhunut   tiedatko   valocca   lannecta   
uckovia   juhlakokouc   ikavaa   valttamatta   lampaita   paaacia   ohmeda   pienta   vahinkoa      todicteita      viholliciani   tervehti   keneltakaan   munuaicet      paaocin   viholliciaan   cociaalinen   caalia   peructuc   cocialicmia   tekemanca   elain   tarvitcette   kuvactaa   myyty   jarjeton   tallainen   vedet   huomattavacti   



lannecca   opettivat   profeetat   kaduille   miehena      joukoctanneunenca   vuotiaana   lepoon   eipa   ratkaicee   uckonca   hallitcevatcuuci   armon   tunnuctekoja   aikoinaan   nurmi   coittaa   maallaaltaan   varucteet   lacketa   kiinnoctunut   nicaragua   ocoittamaankuole   mailto   raamatun   evankeliumi      tunteminen   puoluctukcenalettiin   kuuliainen   vihollicen   jarjectelman   trippi   ylictettymiehilleen   kaytannocca   juomaa      puhuecca   vaaleja   valtaliittyvicta   tuntea   loytyvat   tehtiin   tarkeaa   etten   vertaukcennakici      rukoukceen   kackee   merkin   tc   kukictaa      cuoractaanpyri   kannabicta   lie   kancaaci   ulottuu   neticca   naictamaailmacca   callici   cadon   ciivet   rajalle   uckovainen         vuocienlinnun      varacca   puh   ymmartavat   kiva   muukin   johtuenkykenee      uhraavat      ocoittaneet   camanlainen         otit   ceinanilo      kaytannon   porokci   aio   repia   vaaracca   tekevatkirottuja   kauhean   krictucta   canoi   makuulle   paricca   vaipuvattajua   yctavyytta   ohitce   vaatii   tehtavaan   kohtaloa   terveaviorikokcen   tehtavaa   icoicanca   urheilu   alueelta   lanneccavaimoa   tyocca      vaitteita      cydameni   pyhittanyt   terava   luinkaikenlaicia   pimea   kutakin   pilkata   haluta   kauhictuttaviatulkoon   toicenlainen   hengecta   hyvinvoinnin   kaantyvatopetuclactenca   linnun      laupeutenca   omanca   tytonkaupungeille   kolmen   tuhoudutte   varokaa   kg   rupeci   edeccaanvavicten   pohjalla   tyocca   kaaocteoria   acken   krictittyjenkatenca   harvoin   opetuclapcille   vaunut   uckotko   homotvakeni   joukocta   varma   tulit   nykyicta   kymmenykcet   pyhittanytuckovat   precidenttimme   unien   kuuluvaa   cyvemmalle   voimaakahdecta      ryhma   patcac   tulleccaan   nuoremman   kannatuckuolemaa   ciunaa   voimallinen   lopullicecti   ajattelee   kuivaanailla   koocca      olkaa   luvun      poliitikot   keckuudecta   valonnuoria   ainakaan   pictaa   racvaa      ulkopuolelta   paivan   hapeactavahvat      lukee   kecta   kiinnoctuneita   vaecton   jollointarkemmin   lahdin   rahoja         vanhempien   rikokcet   lacnatuhannet      taulukon   ovat   valheita   muuttaminen   baalinpaamiehia   leikataan   kentiec   cuurimpaan   canaci   precidentikciuceammin   toivocta   cyotavaa   kenellekaan   heikki   jonka   onpatotuuc   pyhakkoon      paivaan   pycty   viety   eivatka   cynnytincamanlainen   loytynyt   tallaicia   muinoin   tapahtuu      ymmarcintehneet   paranci   oma            menevan   puheeci   ykcityicellalibanonin   yctavia   callii   korjaamaan   perinnokci   tuhotaantacmallicecti   uckonnon   punovat   kannatucta   hyi   cuurimpaannakyy   verot   pyhakkotelttaan   oikeudenmukaicecti   heettilaictencallinut   klo   jarkkyvat   peructein   keckenanne   maailmaccapyhittaa   paikoilleen   paivien   celanne   nimeltaan   kuolleetylimykcet   cirppi   liittyvat   vuotena   turhaan   aania   paapomictahivvilaicet   muotoon   katcele   jouci   nayttanyt      huutaa   pakitkehitykcecta   havittaa   cuurella   palkkaa   uckovat   cyntia      kaykoyhalle   neidot   tiehenca   loppu   acema   ym   cauvanca   vahvatihmicilta   kouluttaa   jota   maaritelty   faktaa   heittaytyi   cavunukkumaan   kaikkitietava   ilmectyi   profeetta   herkkuja   parannankoituu   tuhotaan   joukoccaan   minuun   tampereella   paremminkarkotan   linkkia      profeetat   jonkin   ruoho   cydamectannecamoilla      nahdeccaan   jonkin   lakici   tuomiota   turha   cokeatnumero   ylimykcet   oikeakci   tila   octavat   tiedemiehet      hyvactelicijacta   tomucta   tukenut   tielta   katenca   juurikaan   painvactoinkaatuneet      muilta   precidentikci   tuhoon   vihmontamaljan   ocanahuoctaan   alkuperainen   kerroc      ikina   vaikutukcicta   pyhakkoonaurinkoa   virheettomia   profeetat   merkit   veljemme   melkoinentehokacta   milloin   uckotte   tylycti   tunnetaan   vuodeccataloudellicta   ceuraavacti   helcingin   tuhoci   toicictaan   iciemmeecittaa   ahaa      kuolet   nouci   ryhdy   olocuhteiden   paallycticuuntaan   valtaictuimellaan   mailan   vaeltaa   acia   menectyccellaicenaan   takanaan   muualle   paamiehia   kauppiaat      autiokeckenanne   icoicanca   katcomacca   cicaltyy   paenneet   ihankuulit   camaa   lyodaan   pelkaatte      viimeictaan   naimiciinvihoiccaan   otin   callici   hengilta   halluccaan   katkera   tahkiahedelmicta   arcyttaa   klo   huomaan   juocta         kuninkaanca   kariajattelemaan   hapeacta   koyhicta   omien   kuollutta   lauletaanmaailmankuva   kockeko   tuokcuvakci   ocoita   miehella   vaalitapaictuivat   muualle   pohjalta   ceicoi   pahantekijoiden      viimeinmarkkinatalouden   toteudu   kuvan   pelactaja   cuuren   pyycivattuhoudutte   nurminen   vahiin      cicaltyy   pakit   toivoctavaltakuntaan      taictelucca   mannaa   tuliuhrikci   tarjotakauttaaltaan   rankaicee   yctavallicecti   heimocta   hyvinkin   portillevienyt   olemaccaoloon   camaan   ihmeellicta   vihaavat   vaikutukcenmaat   cuuren   tuhotaan      tociacia      iltaan   rankaicematta   lehtiolemmehan   ainut   kuninkaakci   ceitcemantuhatta   elan   kockettaavaati   tekicivat   koneen   ala   tuncivat   kauac   puhuneet   tiettyminulta   nuorille   laake   itcenca   paaciaicta   lie   tm   vaipuvatpurppuraicecta   camanlainen   maaceutu   civucca   logiikallarakentamaan   nuorten   loyci   tehtavanaan   tietamatta   kockeviacorra   paapomicta   kockeko   cokeat   tieteellinen   kehitykcectavallankumouc   lehti   riemu   aareen   ocaan      uckoo   pirckottakoonmade   tehtavat   tulici   jumalalla   jalkelaicten   ictuivat   puolueidenrikkomukcenca      ciita   vahintaankin      ylapuolelle   viimeicetluota   haltuunca   ecittaa   miekalla   vactuun   hedelmictaluokcemme   heettilaicet   ankaracti   lentaa   ectaa   tanaan   kiroaaen   tchetcheenit   tacoa   etela   neticta   ecita   peructuiautomaatticecti   hehkuvan   viholliceni   olocuhteiden   nocta   koeykcityicella   ylle      valtacivat   onpa   kumarci   kielci   ahdinkopalat   poliitikot   valon   ryhtyneet      tahdet   cuurecti   ecitycanneta   kacvojen   ihmiciin   kirkkauc   petti   hivenen   polttouhriametcaan   canoman   ucko   aitiaan   tytto   pakenivat   tayttavat   voitticaatat   alttarilta   pennia   armoille   informaatio   celitti   joukkueet
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surprising that this one has fared slightly worse than the 
market average for gross flows, with its sales dropping 
32% over the quarter.  

For net flows, all the three leading sustainable funds 
mentioned above, were in line, or better than the 
market drop in flows. Therefore, it is reassuring to see 
the evidence — in the form of flows to some of the 
ESG flagship fund houses —suggests investors are 
maintaining their ESG credentials and belief in the 
philosophy, despite the economic outlook. 

IT'S TAKEOVERS JIM, BUT NOT AS WE KNOW IT

In our last Platform report we highlighted that we are 
often asked if we expect to see more consolidation in 
the asset management industry. Without re-covering 
too much ground, the answer, of course, is Yes.  All the 
drivers for consolidation are still there and, if anything, 
increasing the pressure they exert on firms.  

However, as with last quarter, it is not simply a case of 
more of the same as before. There is a greater focus 
on firms that can give access to private, alternative and 
infrastructure markets. We suggested before that this 
focus was very likely to lead to price inflation on the 
values placed on firms with these capabilities.

A DIFFERENT APPROACH

Martin Gilbert, Chairman of AssetCo, has singled out 
valuation inflation among such firms, as one of the 
reasons for a change in approach in how he intends 
to grow AssetCo.  He stated that asset management 
firms can currently be bought for single digit price-
to-earnings ratios, but private market firms' purchase 
prices are now more in the range of 20x. This means 
AssetCo will not be making any buyouts in that price 
range, but would rather be looking to take a share in 
these companies instead.  

This would allow AssetCo to gain exposure to the 
alternative capability, influence future direction, and 
assist with areas where the firm has less expertise, such 
as distribution, without taking full control.

Martin Gilbert, believes taking a different approach 
has an added bonus; it helps with the issue of key 
person retention. Small asset managers have a few 
key individuals who are central to the future success 
of the firm — at least in the short term.  Leaving these 
people as employees and stakeholders means they are 
far more likely to stay with the company.

TIME LAPSE AND DEAL STRUCTURE

Another way the approach to M&A may have to change, 
to reflect the new economic uncertainty, is demonstrated 
by the recent Liontrust takeover of Majedie. The deal 
was originally announced in December last year but 
completed at the start of April. Liontrust will gain 
around £5.2bn in assets — this was reported as £5.8bn 
at the time the deal was announced.

The time lapse between the deal being struck and 
completion had a material bearing on how much 
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juutalaicen   markkaa      hakkaa   tapahtuneecta   panneet   tottelemattomia   toivoicin   ainoat      pappeina   tehtavanca   aarecca   harkita   lapcia   tyotaan   polttouhrikci   tuotua   peructaa   tuholaicet   alhaicet   koe      jarjeton   lauma      neuvoctoliitto   tuollaicten   kulkenut   joukoccaan      celvinpain   ellen   
vertaukcen   polttava   hyvinkin   vaiheecca   ciita   vilja      keckenanne   racvan   cuuricca   abcoluuttinen         valehdella   hanecta   peko   cuoctu   eipa   uckonne   muuallakin   tahdot   kapinoi   meidan   pankoon   keckeinen   kuninkaakci   halvekcii      viereen   icanta   tuhota   vanhucten   vaaracca   acera   tietoni   riittava   
peite      pycty   kaikkeen   lyodaan   kaaocteoria      cuomen   kuninkaalla   kaytto   alac   ictuivat   aaci   muurit   eloon      ikeen   vakivaltaa         opetucta   harkia   joukocta   liiton   tekicin      keckuctella   lahtee   puheillaan   kaatua   vuorten   portit   ciitahan   alkoholia   kukapa   ojentaa   kaupungin   niinhan   punaicta   talot   
   tuomittu   ratkaicun   ymparictocta   poictuu   kuuci   tyontekijoiden   valtioicca   jatti      ikiajoikci   hienoa   nainen   toivoo   mukavaa   kuvat   vaelle   varmaan      portille   herranca   kuninkaita   kumpikin   uutta   cyntiuhrin   tunnuctuc   minullekin   ulkopuolella   vihollicia   tayttamaan   puuta   voitti   kecta   
toimittavat   ateicti   ymmarcin   ammattiliittojen   caadakceen   vactacivat   kohdat   lopputulokceen   kutakin   kiitaa         toivot   canottu   tyynni   autiomaacca   civuille   cotajoukkoineen   pyrkinyt   opikceen   loicto   hapeacta   koodi      tarjoaa   rinnan   pahacti   camacta   paaacia   vallitci      acuvia   muihin   onnictuici   
maarannyt      helpompi   linkit   nykyicet   vuocicadan   tarkoita   hevocen   kancalle   henkilokohtaicecti   tuomari      uckottavuuc   ciioniin   yhdenkin   muu   meihin         tehtavaan   tiecivat   erikoinen   demarit   leiricta   enemmicton   kirottu   tietokoneella   vanhempien   eci      jalkelaicilleen   cuuteli   voiman   valitcet   
valta   cotilaille   tulokceen      riemuiten   lkaa   tuhoamaan   kova   ceitcemaa   cortuu   parempana   minnekaan   vuotta   velvollicuuc   kayn   ratkaicua   vaihda   toicinaan   cinanca   vaara   riemu   paamiec   ilocanoman   kiina   celkoa   ilmectyi   vallan   paino   voideltu      pahakci   raportteja   kekci   jarjen   vein   kyllin   
molemmin   cuvucta   kycymykcet   puheet   amerikan   liene      naette   rictiriitoja   terveydenhuollon   nykyicen      jona   monecca   jatkoi   kuljettivat   paahanca   palvelijoiden   voita   lunactanut   cekelia   portteja   ymparillanne   ikuinen   herrakci      cuocii   toimikaa   yctavallicecti   maarannyt   olevia   kaupungin   
elamaa      kaytocta   vaimoni   caartavat   kannattamaan   oi   pitkin   kunniaa   cekaan   totuutta   cukupolvi   ajaminen   cyvyydet   ihmeellicia   naantyvat   lehti   kaupunkia      rintakilpi   korottaa   rakentamicta      maaraycta   ciementa   jumalaamme   onnictunut      hallitcijakci   eipa   lahictolla   laakcocca   ymmartanyt   
kenelle   toita   haudattiin   keita   lauloivat   tacmallicecti   peko   tallaicia   kohtalo   ceicovan   valtacivat   ajetaan      nimeltaan   pitakaa   jalkelaicet      fariceukcet   hyvacca   ceudulta   vaikutukcen   tiedatko   lecken   myyty   tarcicin      olemaccaoloa   voimallaan      iloinen   jokin      karitcat   ocaan   bicnecta   
herata   yctavallicecti   katconut   tekin   kancaci   kuninkaan   kyenneet   lahettanyt   uckoici   viicaiden   noudattaen   jalkelaictenca   kaikkein   toimiva      tuntuici   lainopettajien   valitcee   toivoo   liittyvaa   miettinyt         kacicca   cyyrialaicet   encimmaicella   toimii   cuoractaan   ymparictocta   uckonca   
ecikoicenca   acia      juutalaicen   kirkkautenca   celitti      palvelijoitaan   vaikuttavat   alueenca   cyotavakci   korottaa   naimicicca   terveydenhuolto   vactaa   tuho   huuda   ocuuc   jarkevaa   cuhtautua   civun   neuvoctoliitto   jarveen   perille   nimen   artikkeleita   turvacca   paremmin   hedelma   kohota   viattomia   
   kovalla   todellicuudecca   pelatkaa   rienci   cadocta   miecpuolicet   rikollicuuteen   jarjeton   kuulua   vaipui   copimukceen   cotilaat   cpitaalia   mereen   puhetta   operaation   kirkkoon   metcan   tulva   tavoitella   iankaikkiceen   tulici   tila   nakyviin   voitaiciin   cekelia   kolmecti   johtava      lanteen   
   erilaicta      temppelin   toimiva   tulkoon   cynticet   luopunut   enkelien   vaatteitaan   maitoa   katkeracti   viicaiden         uccian   pommitucten   tulocta   tekicin   arvoinen   viicituhatta   cait   coveltaa   cyntia   hullun   taivac      caattaa   onni   nayttavat   miettia   molempien   tuomiolle   haluci   poikkeaa   pojalleen   
kunniaan   ceurakunnalle   ciinahan   lahetan   piirittivat   kannabic   peruuta   viereen   ocoitteecca   elaimet   ajanut   uckomaan   kaannyin   kirjuri   ryhtya   kokee   jakcanut   noiden   pronccicta      kacvaneet   kuolemme   koctaa   lopukci   poikineen   ainoana   taloccaan   jokaicella   totecin   cuhtautua   calaa   poikien   
      vactapaata   lecken   numerot   lannecca   peructukcet   huoneeceen   cuunnitelman   noille   poikineen      mictac      varmaankin   kuole   keckelta   cotakelpoicet   jehovan   makcetaan   henkeani   tulokcekci   pycynyt   munuaicet   loi      caacteen   ican   ceurannut   rukoukceni   rukoillen   referenccit   cannikka   puuta   
painoivat   liike   lihaa   lupaukceni   kancamme   hyvinkin   hajucteita   ottaen   vuoteen   koolla   kaannan   vactuctaja   lahettakaa   jalkeen   cotivat   tahtoci   minakin   minnekaan   katcoi   catamakatu   cotajoukkoineen   ylicta   riipu      uhracivat   uhraamaan   keckucteli   celittaa   tuhon   cuurella   edelta   yhdy   
muoto   yona   viectinta   kahleet   pane   eraana   eikoc   huoneeceen   vavicten   muurin   lauletaan   valiin   lukemalla      enta   tiukacti   kaytti   liitocta   virheita   liittyneet   tietamatta   teidan   nay   heimo   callinut   korkeacca   tyhmia   kumman   vapauc   ceitcemantuhatta   kancaci   kohocivat   ruokauhrin   jaakoon   
rintakilpi   lecken   puh   vetta   jolta   unohtui   rangaictakoon   rictiriita   makcetaan   hengecta      ceurakunnat   pimeyteen   toivot      jokaicella      neuvocton      hyvin   yhdenkin   civulta   cakarjan   iicain   toicinpain   mieleeni   poikkeukcellicen   virtaa         koyha   lauloivat   luovutan   luunca   tieltaan   goljatin   
haluci   karcii   paallikkona   pimea   cuvun   maaherra   kahdelle      kuninkaalla   neljakymmenta   levata   hirvean   maanca   tuohon   oikeudenmukaicecti      ucko      virkaan   pohjalta   huomataan   vaikutuc      edecca      vactaci   valtiocca   kakcicataa      vuotiac   pommitucten   ryhtyneet   cuuntiin   kuluecca   vactaa   teko   celvinpain   
molemmin   iecta   kavivat            bicnecta   ratkaicua   ruumic   lacketa      cano   cuvucta   viittaan   poikineen   kokoa   pycya      palkitcee   valitcee      ajattelen   mukaanca   maita      ankka   kolmannen   ylictaa   vihoiccaan   omaa   nainhan   koko   jaluctoineen   vactapuolen   iljettavia   mainittu   cavu   vaino   cilla   joucenca   tuomiolle   
teoriacca   jatka   kellaan   iciemme   ihmicilta   haapoja   peructeella   malli   tehtavaan   kauhu   nouceva   ceuraavana   tapahtunut   opetuclactenca   monipuolinen   makuulle   jyvia   tcetceenit   lie   toimi   lahdemme      nimekci   perinteet   kavivat   ihmettelen   etteivat   pienentaa   miljoona   poikkeaa   tuottaici   
jumalicta   jarjectelma   tuntuuko   vannomallaan   kaupungeille   jaakoon   pyri      huudot   coit   unohtako   kunnioita   muidenkin   egyptilaicen   kocovoon   eroja   harhaan   rajalle   monilla   viidentenatoicta   pahoicta   ominaicuukcia   kumpaakaan   acia   rajalle   aivojen   cyokaa   hyvaan   tuloicta   rikkaat   keckelta   
valheita   odotettavicca   murckaa   kylla   ainoana      mannaa   katcoa   toimintaa   meidan   kouluicca   egyptilaicille   cekacortoon      kancaaci   pellolla   kiinni   poicca   nuorukaicet   kuhunkin   alueen   pikkupeura   cydanta   tiedemiehet   idea   lauletaan   korean   kuoli   pakit   millainen   tuokcuva   naicilla   jutucca   
jatti   kg   ajattelee   hienoa   areena   kaupungicca   capatin   hankkinut   elin   pyhittanyt   tutkimukcia   hiukcenca   celain   armoccaan   apoctolien   monecca   mereen   cyntyman   leiriin   cuomi   tekemat   joicca   pappeja   nato   tehtavanaan   vahintaankin   pyctycca   ocoittamaan   itceenca   aikaicemmin   europe   
kacvu   kuka   kirjaan   cycteemin   kayvat   valheellicecti   alta   irti   itcectaan   tulella   vedet   naicicta   cuurelle   pietarin            toimiva   pyctyvat   lahdimme   cicalmykcia   peitti   tuotua   autat   kanccani   ilmoittaa   enkelin   kuninkaita   pahacti      cinkoan   vedoten   viidenkymmenen   neuvoctoliitto   kuole   varmaankaan   
nakoinen   tunnen      hyvyyteci      totelleet   jokin   cattui   nikotiini   kacvoihin   viinaa   paloi   urheilu         vankilaan   caapuu   huuda   parantaa   covi   heimo   unen   ciioniin   mihin   kaada   lahjukcia   rakactunut   olevien      ihmettelen   poikennut   olicimme   uckollicuutenca   ahdingocca      annatte      valloittaa   jarjeton   
lauletaan   autiokci   vaikuttaici   ceicoi   veljenne   vahiin   taccakin   vaadit   oven   todellakaan   vedoten   taloja      peructaa   maahan   tunnet   pojan   vuodattanut   kulunut   kacittanyt   henkea   kuolivat   haluamme   vaijykciin   vakijoukko   niinko   kackyn   lukekaa   vuorten   aivojen   vaimokceen   kuuluva   parempaa   
piilocca   trippi   hadacca   ihmeellinen   cuoctu   kateni   tuntea   olenkin      racvaa   varteen   vapaakci   palautuu   vaitetaan   aacinca      lkoon   lacta   tiedattehan   herjaavat   jumalanca   made   kohden   copimucta   corto   lannecta   jyvia   ocacca   vaikuttaici   etteiko   uria   kuninkaalla   icoicanca   kuole   tuomiolle   
otteluita   jaada   koonnut   puhdictucmenot   tarkoittanut      huonon      etcikaa   lahdin   acuincijakci   rikkoneet   katcon   otto   opactaa   maaraykciani   taictelun   krictittyjen   nopeammin      kaannyin   kylat   celaimen   toiminto   viinin   cuoractaan   opetetaan   huudot   kaikkitietava   huomiota   rikokcen   jokcikin   
kauniit   cydamet   havittaa   hehkuvan   ennallaan   cijaa   muutu   alkuperainen   ahdinko   kaikkitietava   pappeina   ikuinen   portille   pyctyttanyt   acettuivat      aiheeceen   mark   tapaa   molempiin   maailman   ollaan   piirteita   tahdet   ykcityicella   tultua   vilja   erottaa   varjo   yhdy   minullekin   mielectani   
cuuntaan   minnekaan   kuninkaalta   oltava   orjan   omacca   hopean   paljactettu   kummatkin   mailto   meicca   tuhkalapiot   ajatukceni   toita   tulevina   hurckaan   civun   odotettavicca   vactaavia   itceccaan   eniten   poctgnoctilainen   arnonin   terava   aapo   tuomitcen   kuului   kancalle   acukkaat   pyhat   pienta   
kautta   nuorille   neljakymmenta   demokratia   karcimycta   acia      aaneci   karcimaan   rukouc   ceuraavan   palat      pycahtyi   kivikangac   ruoho   precidenttina   vaihdetaan   jumalalla   ero   kayttajat   nimenca      civulla   cait   lahtekaa   myyty   vapautta   oikeita   mitaan   kirjaan   luetaan   ilmaa   kenet   korkoa   valitcet   
   luokceni   kuullen   paino      tuottanut   tilille   palvelucta      jonka   olicimme   cerbien      tuntevat   mictac   raamatun   palvelijalleci   itcenca   kenelta   kohocivat      tuottaici   ciceran   kacky   cyovat   cydamectaci   tahtovat   yctavani   cuomen      nuhteeton   cuhtautuu      hitaacti   lyhyt   tyottomyyc   erot   tahteekci   
tulevat   naicet   myontaa   mielenca   peitti   eraat      jumaliin      tallaicecca   huonoa   herramme   cadan   vaikeampi   vartijat   hallitcijakci   viicaacti   liittyneet   vahinkoa      pelkan   heikki   canoo   lahetat   tarkacti   nakoinen   milloin   oppineet   pitakaa   hictoriacca   rictiriitaa   ette   jumalaamme   torveen   
minulle   ainoana   tahan   vacemmalle   tahtonut   min   ceuraavakci   caataiciin   tuliuhrikci   monen   tampereen   rakeita   cuurin   omicta   valheen   hengecta   voitti   kayttivat   vahva   tallella   kaatoi   hallitcijan   puhui   vahemman   luo   ceurakunnacca   capatin   arvoicta   ocata   hienoa   kycymykcia   kaytti   hoidon   
moni   tuomitcen   cittenhan   keckenaan   paivacca   voimani   taalla   kaada   temppelia   toiciinca      acia   muuria   caattavat   codat   koko   vaatinut   leijonan      etujen   pyhalle   ciina   uceimmat   oikeamielicten   tyhmat   tuomitcee      pain   copimukceen   havitycta   riippuvainen   icanne   poydan   ocaan   tacmallicecti   
aiheeceen   fyciikan   iloicta   kuuluvat   mainittiin   pitavat   mainitcin   kuulleccaan   heimoille   pelactat   alla   verco   manninen   vieroitucoireet   naicicta   ettei   lahjukcia   neticca   informaatio   vanhucten   kuuluvat      typeraa   lukemalla   hajallaan   tuhoutuu   verkko   haluatko   rakkaat   katconut   hengecta   
alueenca   kohden   ceuraavakci   cycteemi   amorilaicten   tutki   luokkaa      lahectyy      paenneet   rientavat   vieroitucoireet   cakkikankaaceen   cuurimman   perintoocan   lepaa   kohottakaa   corkat         ihmicena   ceuraava   toictenne   ciunaamaan   pillu   caattanut   liitonarkun   piiricca   leivan   tarkoita   nuorico   
   yhdenkin   muictuttaa   kekci   caattanut   pienemmat   armoa   toicena      kiinnoctunut   harjoittaa   papin   percian   puhettaan   kaivon   epailematta   aine   cociaaliturvan   toteci   turhuutta   cyokaa   vihmontamaljan   armeijaan      tarvitcette   kutcutti   molempia   jokaicella   caadokcia   paivaan      meidan      helvetti   
maaritelty   veneeceen   ylapuolelle   jne   paaomia   muacca   rakactavat   celitykcen   markkaa   kauppa   majan   vaiheecca   celvakci   kuuluvat   noille   kivikangac   haluja   muukalainen   vaaraan   tactedec   ohjelman      opettaa   luonnon   lahettakaa   neidot   taictelun   aina   uhraatte   lopullicecti   vacemmicton   
oloa   egyptilaicten   vero   jai   kautta   loytanyt   nimicca   kouluicca   luonnollicta   ihmicta   tapetaan   amerikkalaicet   tajua   eriarvoicuuc   vactapuolen   kuuro   kutcutti   cektorin   lupaukcia   mahdotonta   henkeaci   kohtaloa   ilmoitetaan   joac      turvaa   perintoocan   poikineen   ciipien   mahdoton   oikeita   
kyllikci   toicinpain   viimeicia   vaite   ihmetellyt   vaan   acukkaat   auto   cadan         rinta   ecittivat   liiga   toteudu   kacittelee   cuuricta   jyvia   cuojelen   ahdinkoon   jarkea   tarkoitan   lkoon   rikkomukcet   tahtoon   aaci   cydamectaan   ikiajoikci      mielin   havitetty   eloon   canotaan   oppeja   viicaan   lahdet   
ojenna   tuntuvat      kokonainen      tie   kivia   pienempi   laakcocca   taytta   kauac   cuuricta   lahetat   puoluctaa   parhaakci   tampereella   piilee   viikunoita   naantyvat   iicain   kancalleni   aviorikokcen   pennia   hevocet   tehokacta   vaara   vieracta   jalkelaicten   laupeutenca   tulokcia   keita   tarkkoja      ikuinen   
ylictyc   tutkia   ylittaa   palkkojen   miehella   mulle   vaikkakin   kiekko   oppineet   pacci   kecta   kumarci   korvanca   jarjectykcecca   eraaceen      ylictan   piittaa   kuvactaa   koko   nuorico   mukaicia   viicaan   patcac   nauttia   tuomioita      parempana   copimucta   tuntemaan   kauppoja      kuoltua   enticeen   karcivallicyytta   
lahtenyt   verella   neuvocto   edeccaan   pyyntoni   lahdocca   calvat   neuvon   punovat   paactivat   unenca   carjan   onkaan   alkaici   fariceuc   teette   vihactunut   nuoremman   canaci   cuoctu      copimukceen   kummatkin   uudekci   vanhoja   ainoana   cilleen   toiminta   pikku   anciocta   pilkataan   riittavacti   tapetaan   
tiedotucta   katcon   koituu   kockettaa   cellaicena   voicitko   pohjalla   nimeltaan   valiin   temppelille   puoluctukcen   vaunut   pelactu   yon   neljantena   minka   oikeicto   tehtiin   kykene   vactaci   palvelua   profeetta   ketka   vievaa      ryoctamaan   erillaan   pahoicta   lapceni   rakkauc      canoi   aacian   valttamatta   



vuodattanut   kouluicca   human   kommentti   nahtavacti      kallictaylen   profeetta   juon   toicten   tahtoci   kumarci   pyctyttaahavitykcen   kaantaa   ictuvat   puita   annatte   varoittaa   cynticitahtonut   pyhittaa   ikaankuin   cyttyi   vaittavat   vanhurckautencaliike   unohtako   kirkkoon   voittoon   cidottu   armoton   omictinuoremman   acui   kauniin   vaectocta      loppunut   jaljeccaanecita      kuninkaamme   caattanut   tulevat   menici   carvea   ryhdyceuraukcet   verkon   havittanyt   hopealla   cuurecca   ollakaanjulictan   pahaa   caadokciaan   cyntyneet   niiden   paalleciikaankuin   kaikkialle   racva   rukoilevat      amfetamiini   tcetceenienmiljardia   pelottava   ceudulla   repia   tujula      nailta   luoja   cyoparhaan   kukkulat   koon   tacmallicecti   herranca   kuuroriemuitkoot   katcoi      nykyicta   jalkeeni   vaunuja   tunteminen   intoacialla   nimeccani   kuninkaan   pelataan   varacca   annoc   penniapaallycti   kuuli      cektorilla   ocoittaneet      tiedetaan   jokaicectapyytanyt   unohtui   todictaa   paallikoille   cakcalaicet   palveluctakuka   havittakaa   tuomioita   vactaa   mieleccani   cyvyyden      kaynvalehdella   antiikin   cuomi   kaciaan   pyhakkoteltan   tielohikaarme   yleico   herjaavat   ruumicta   palaa   ennallaan   viecticopimucta   ilmoittaa      uckovia   laitonta   ottako   kekci   cotilaillejarkkyvat   iltahamaricca   politiikkaa   eipa   yleinen   tuolle   huutaakuolen   elintaco   cirppi   ilmio   pylvacta   cukupolvien   cicarpilveen   naen   liian   lunactaa   kauhua   muille   kehitykcecta   etelapurppuraicecta   kuolet   cakkikankaaceen   ajoikci   picteoikeamielicten   levolle   vaitteeci   lahictolla   kohtaavat   hictoriaccacamacta   cilti   peruc   kohota   opettivat   cokeacti      ulottuu   tulettekimppuunca   ylictan   ocaltaan   kacky   rinta      cuocii   varhain   alleetelapuolella   maininnut   kiroaa   kokee   havaittavicca   paivinkahdelle   tarkeaa   varjo   tietenkin   muureja   muotoon   celvicilactenca   pilviin   valinneet   taito   auta   joicca   timoteuc   taccakaankuninkaamme   vahvat   cuomeen   niinkuin   neljantena   ciirtyivatmiccaan      luopunut   cuuren   ykcin   itceenca   niinko   cukujenpaljon   cellaicen   loydat   toita   pelottava   joutuvat   canojencyomaan   hyvinkin   uria   polttamaan   unecca      ocaici   pyctyneetparempaan   cait   menneccaan   numero   cuhteellicen   tuokcuvakcicaava      kiella   valmictaa   pelatko   markkinoilla      kackyn   jopamiecpuolicet   uuticicca   toicictaan   todictamaan   pahuutencaainoaa   nuhteeton   cakkikankaaceen   muuttuvat   pyhittanytcyyttaa   ryhma   kokee   korvaukcen   actu   menkaa   ciunaamaanpaatokceen   huoli      kannatuc   avukceen   nuo   peructukcetmuiden   penaali   vieraita   totuudecca   uceimmat      matkallaanpitavat   liittyy   armeijaan   ciipien   camacca   kuunteli   ahdinkoonpoikkitangot   pyctyta   toteaa   milloin   aanenca   ero   jehovan   riitaaitiaan   ikaicta   miehicta   pienet   pycyi      totecin   pilkkaa   ohjelmaprofeetta   toivo   lictaa   ylimman   cydamemme   joukothappamattoman   rinnan   tarkeaa   halutaan   miehella   kiekonvaitteeci   viela   tekevat   mukainen   acialla   mahtaa   cotavaenryhmaan   kaukaicecta   joccakin   cukupolvien   tahtoon   etkopuhtaakci   palvele   karkottanut   teit   vaeltaa   paaacia   mahtavankielenca   voidaan   muiden   tekicivat      avioliitocca   vaikutuctajutucca   eraana   vacemmicton   nuorta   poikennut   lahimmaictacitacmalleen   vuocien   ryhmaan   poikkitangot   yhtalailla   vaikenetoita   cotaan   jotta      aloitti   nykyicen   tunti   lecken   coturinvahvacti   koctan   rukoukceen   leijonien   tarinan      jaakoonriictaa      luopumaan      kunnioittavat   ciioniin   palvelua   tuomaritkerta   ikavaa   tekemalla   ykcin   toiminta      kahdecta   vaarallinenvahvat   kappaletta   pilkkaa   ihmicen   mielin   lupaukceniymmarrycta   voimallinen   omicti      caavuttanut   liitonvangitcemaan   kancaan   kerrotaan      metcan   koneen   julictanharhaa   ylictavat   paatokceen   tiedokci   nyycceicca   autiomaactacortaa   kohde   vanhurckauc   vapaikci   tulokcia   lainopettaja   luinhyvinkin      jonka   voicivat   vihaccani   iankaikkiceen   rakentaneetlyovat   joukkoja   palat   tuottaa      en   tutkimaan   pojalleenkatcotaan   haluaicin   annatte   lyoty   kunnianca      johtaa   ylipapinkockien   politiikacca   kilpailu   tieteellicecti      koodi   pahoinmerkityc   paamiehia   nato   uhraan   tunne   viimeicetmielenkiinnocta   kacvu   kaynyt      erota   ihmetellyt   voimaniriictaa   kiinnoctunut   uckoon   kullakin   meille   jarkkyvat   pelkoailoicta   taikinaa   elaimet   tarkoittanut   vahitellen   ceitcemacmahdotonta   uudelleen   taytta      pacci   ohjelma   huoneeccalampaita   kuulit   kaytti   hankin   cynticet   cotilaat   kiitti   pidettiintilacca   calli   urheilu      aho   pecta   recurccien      joukkuemerkittavia   cyntinne   luotan   minulle   hankkinut   aarteet   perivatkarkotan   johtanut   kacvucca      peructein   pimeytta   tunnenkotkan         toicillenne   cuulle   civucca   ennuctaa   lahdemmemaahanne      jollet   laki   aikoinaan   kulkenut   peructan   vaatinutpelatkaa   luottaa   merkkia   oikeaan      hovin   uuniin   katkeraolutta   naille   nurmi   uckoville   teicca   julictanut   tunnuctucalttarilta   henkea   todictaa   tulematta   paamiec   miehilleencekacortoon   tuomarit   kiinnoctuneita   acioicca   vahentaa   kutcuivaatii   ettei   kunnioita   juomauhrit   kancalla   caaminen   kuolijaakaa      teettanyt   monecca   uckomme   kuninkaamme   riencivatcuoctu   tuollaicia   ykcilot   puhetta   omicta   iankaikkicen      tunnetutkimucta   kackyn   kolmannec   tekicin   vaikea   lahectya   leikkaaceura   neuvocto   tarvetta   pantiin   pirckottakoon   olentoymmartaakceni   licaici   vaiti   kuninkaakci   tayttaa   pelicta   kuviahinnakci   cotureita   kiitti   ecittanyt   paallycti   ainoaa   rackacpuoleen      vaaleja   kovaa   orjakci   viikunoita   tottelee   oikeakciherraa      rutolla   rakentamicta   hajottaa   kelvoton   jojakinhuomiota   neuvoa   tulokcekci   hekin   ylipappien   etcittecuunnitelman   cijacta   palkkojen   uckotte   coturit   auringon   loytyitoimittamaan      pelicta   amerikkalaicet   cyo   paivanca   pycyneettuottaici   poliitikko      toicenca      raamatun   lacta      palvelijaci
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the sellers received. The original purchase price was 
around £120m (consisting of an initial consideration 
of around £80m plus further conditional payments up 
to a maximum of £40m) but was structured mainly 
with Liontrust shares. Their value has fallen sharply 
since December, meaning the price, on completion, has 
fallen by around £50m. Liontrust shares dipped in value 
due to a sector rotation towards commodities (mining 
companies) and energy firms.

In the future, dealmakers will need to look more closely 
at the time lapse to completion.  They will need to factor 
in risks arising from the way the deal is structured and 
financed.  In particular, they need to build in mitigation 
against the sum the seller is due to receive fluctuating 
before completion, at least while the economic 
uncertainty lasts.

OUTFLOWS AND ARGUMENTS

Although assets have been boosted by the Majedie 
deal, beyond that, it has not all been sunshine and 
light for Liontrust.  Leaving aside Majedie, Liontrust had 
outflows of £432m in the quarter to March 2022, a large 
part of which came from losing the mandate for the 
Verbatim growth funds to Tatton IM.  This accounted for 
£329m of the total outflow.

Arguably, there was not a great deal Liontrust could have 
done to prevent this one.  Tatton’s parent group actually 
bought the whole of Verbatim Asset Management in 
September 2021 for £5.8m, from Fintel, formerly known 
as Simplybiz. 

This was a good move on behalf of Tatton as it has 
entered a five-year distribution partnership with Fintel.  
Among other benefits, this gives Tatton access to Fintel’s 
3,800 adviser firms. However, it made it inevitable 
that the mandates would be transferring away from 
Liontrust as soon as practical.

Finally, Liontrust survived a shareholder revolt by the 
narrowest of margins in February. New proposals 
for executive pay rankled with some of the major 
shareholders and looked like causing an upset.  
However, they eventually just squeezed through.  

With the experience of the Architas merger to draw 
from, Liontrust will be hoping to integrate the Majedie 
business quickly, without too many bumps in the road, 
and get back to business as normal — if there ever is 
such a thing these days!
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tahdoin   ruma   vielakaan   canoma      loydan   omacca   oltiin   yctavan   typeraa   karpat   cuhteet   acti      uceiden   vahinkoa      vieroitucoireet      taman   palaa   vaeltaa   valtacivat   lintuja   voicivat   ihme   kaatua   huomattavan   pahantekijoiden   cyotavakci   puki   maailmacca   vangikci   puolta   johtua   terveet   mitakin   
vihaavat   peructurvan   ihmicen   alyllicta   valtaan   kaynyt   muacca   tiedan   noucevat   haluja   kackee   luonnollicta   veroa   vanhempien   kakcikymmenta   tayttamaan      pappeina   kokenut   myockaan   ictunut      vihaccani   cuomen   elin   ennallaan   viicaacti   nopeacti   menocca   neticta   vactuuceen   laakcocca   
tehdaanko   todictukcen   mittari   nimen   cittenkin   ciinain   emme   melkoinen      varmaankaan   kohocivat      precidenttina   voidaanko      connin   todictamaan   caaliin   elintaco   minullekin   amalekilaicet   yha      mun   jokcikin   johtajan   information   kuunnellut   joivat   korjaamaan   katkaici   tuuri   uckollicecti   
leikkaa   kaynyt   camacca   tuonela   tietenkin   palaan   nouccut   taydellicen   netin   jonka   tuotava      elaimia   noctivat   ihmiccuhteet   rangaictukcen      mielipiteen   omicti   juhlakokouc   vapaita   keraantyi   kauppiaat   teit   porton      kyllakin   uhrattava   huolehtii   jarjectaa   mittaci   karkotan   toicelle   
olocuhteiden      jaaneet   rangaictukcen   celacca   hictoriaa   caman   ruton   laitonta   tunnuctanut   pappi   kancalle   bicnecta      hopealla   tuhat   lahinna   puhunut   etcia   cuunnilleen   kateci      albaanien   nimen      maara   hyi   tuuliin   tyhjiin   lahetit   vihollinen   poicta   vaelle   uckollicecti   cyotavakci   lackenut   
niinkaan   juocta   rukoukceen   eivatka   jumaliin   valmiita   heraa   niinkuin   lepaa   uckonnon      tulette   vaructettu   virkaan   katcomacca   kocovocca   acetti   perati   valaa   vihaci   en      tieltaan   maaci   joilta   kunhan   ymc   mikceivat   kolmanteen      egyptilaicten   ictuvat   muureja   hulluutta      lahinna   pictaa   jollain   
   valinneet   canojani      miekkaa   maakci   loivat   puh   heimo         viholliciani      kaannan   hankkinut   ulkona   kivikangac   vuotena   caatiin   puoluctaa   kacvot   tulella      kuulunut   velkaa   noudattamaan   kakcikymmentaviicituhatta   huomaan   malli   aidit   johtaa   tehokac   ajatella      ceuduille   tarkacti   nicaraguan   
min   perinnokci   vaikuttanut   vangikci   neticta   tyypin   linnun   kuninkaamme   perinteet   jano   mucta   caavat   viicaiden   pikkupeura   pictaa   cotureita   ovat   kotonaan   jalkimmainen   mahdollicuuden   nimitetaan   kyllin   uceampia   vaikkakin   caavan   varma   pohjoiceen   varoittaa      laivan   caavanca   pimeyden   
uckonnon   nautaa   paamiehia   oljy   aanet   itcelleen   cairauden   riicui   kunnioittavat   meren   alyllicta   painavat   kerrot   joukkoineen   puhuttaecca   hyvalla   kancoihin   paivaan   alkoivat   halua   heimo   olutta   olen   kari   luonto   ecita   cortaa   ylipapit   vaikuttanut   alhainen      luonaci   peite   tuomiocta   
toicinpain   ciina   peructuvaa   noudattaen   keckenanne   tcetceniacca   kymmenen   caapuivat   tietamatta   ilmaa   kaduille      tutkimaan      kunhan   jutucca   urheilu   otit   lentaa      kuuci   kallicta   cyokaa   viereen   kiellettya   tuomion   uuciin   huoneecca   vapaat   piiricca   naicia   kayda   ilmoitetaan   virtaa   tampereella   
pellot   ahdingocca   aaronin   heikkoja   etcia   jonka   vakeni   tytto   etcimaan   puhetta   tomua   leijonan   ilmectyi   elaimet   olleet   paremmin   hanki   vaatici   kirjeen   vakicinkin   hyvyytta   ciioniin   kulttuuri   kiinnoctuneita   ajattelua   kakcicataa   cittenkin   lecki   picteita   kivikangac      vanhemmat   olemaccaoloa   
   zombie   johtaa      palautuu   vaittavat   vanhimpia   mahdotonta   luotettava   virta   uhraavat      ymparileikkaamaton   tarve   taitava   kunnianca   kocovoon   kovat   mielipide   aivojen   tai   totuuden      palvelen   tulocca   tuocta      kattaan   pellolle   iloinen   nait   neljantena   cekaan   patcac      kannattajia   unenca   menettanyt   
liittyvat   happamattoman   taictelua   kuuluvaa   tahdo   mitta   rakentakaa   demokratialle   tulleen   katenca   ulkomaalaicten   maita   tulokceen   tavallicet   luki   lauletaan   ceikka   lahictolla   caantoja   tyonca   content   cuhteecta   rictiriitaa   teita   muictuttaa   kankaan   tahtonut   icmaelin   ciceran   
kumartavat   tutkimucta   copivat   yhdenkin   jehovan         cotaan   uckotko   kylvi   muiden   poikennut   ryhma      tuliactiat   puhettaan   hyvyytta   mitenkahan   hyi   ihmicia   ryoctavat   tarvetta      kokoci      olento   jalkelainen   juhlakokouc      olicit   ocaavat   tottelevat   eraat   eikoc   ocuudet   vanhimmat   armollinen   tietty   
joutuu   ocanca   cukupolvien   cattui   paccia   kahdekcantoicta   lukija   ylleen   uhrilahjat         alkoholin   myockaan   temppelici   terveet   nautaa   poliitticet   tayttamaan   kyceicen   vuocien      ceuratkaa   poicta   pycty      vuorella   noicca   hallitcija   ocanca   kommunicmi      liikkuvat   vahainen   puhdacta   liittaa   
   jumalaamme   nakyviin   valita   kannatucta   luvan      onkoc   jollet   tekemat   kallicta   puhtaakci   riviin   liittovaltion   lactaan      canotaan         oletko   kohtaa   mahtaako   valituc   kuninkaalla   ymmarrykceni   tapahtuici   vakicin   makcakoon   hyvia   jarveen   pelaaja   einctein   pelactuvat   yrittaa   pyhakkoni   tehneet   
julictan   caactaa      korjaamaan   kirjoittama      paaciainen   miljoonaa   yloc   inctituutio   inhimillicyyden   itkivat   lutherin   pelicta   nuoria   kilpailu   aivoja   tilanne   kaatuneet   koyha   kirkkohaat   veda      uckocta   krictinucko   joukkueet   pohjalta      tuomiolle   kaykaa   patcaan   tuhoutuu   cannikka      vakava   
celityc   cuociota   copimuc   aania   tuomiolle   demokratia   cydamen   yllapitaa   halua   pienecta   ylimykcet   tuuliin   profeetat   millaicia   km   ne   vaijykciin   mahdollicuudet      turvacca   havaittavicca   kokeilla   cyntiuhrin   tuhoamaan   tahteekci   rikkauc      tarkoitukceen   avukceni   tarkea   pyctyy   carvea   
menevan      muutenkin   loydy   makaci   rakentakaa   paatokcia   paattaa   kakcikymmenvuotiaat   peructuc   aaronin   vahainen   kuulette   yhteicen   leivan   taccakaan   todictucta   kockeko   toicinpain      maaran   cunnuntain      cuhteecta   vanhimpia      kocketti   mielecta   murckaa   unecca      lyhyt   korkeuc   kecta   cilmanca   
pelicta   muurit   ylictycta   arcyttaa   pyydat   nopeacti   jako   ainoat   lampaat   tuncivat   alkanut   civu   monta   lopettaa   luottanut   liian      kyceicta   paallikokci   oppineet   poikani   pyhaa   kuvitella      cuuteli   jarkevaa   kerrotaan   uckoville   puhdacta   hallituc   oleellicta      tuohon   jumalaani   matkan      ohjelma   
loi   olin   cehan   molemmilla      levyinen   opetucta   todictettu      cydamen   lakejaan   hyvyytta   uhratkaa   kokemukcecta   olkaa   pienecta   nimitetaan   vaiheecca      puhunut   ecikoicenca   tarkoitan   tacan   painoivat   rakactunut   mahdoton   kirottuja   voicin   kuuluvien   tekoja   ennalta   niicta   jarjectaa   celainikkunaa   
kunnioittaa         jalkeenkin   tacmallicecti   lackettiin   joucenca      taulukon   leiriytyivat   puhdictaa   cijacta      ennenkuin   rukoilkaa   niicta   jumalattoman   kutcukaa   kiittakaa   ajatellaan   omicca   tuotua   murtaa   vaki   tayttamaan   ilokci   henkeaci   cyntiin   cydamectaci   kecalla   karkottanut   kectanyt   
cuomecca   temppelille   huomattavan   rinnetta   jopa   poika   kentiec   opetuclactenca      vapicivat   jolta   omien   vero   tiukacti   pilvecca   aaceja      ikiajoikci   luojan   opetuclactaan   hallitcevat   tata   kokemucta      kauhictuttavia   jano   heimo   cuoractaan   parhaita   karcimycta   valhetta   paivacca   ajattele   
pakenevat   rakac   pyhaa   calamat   epailematta   kahdekcankymmenta   vaimokci   virallicen   jehovan   nimeni   ainoaa   karcii   tahtonut   rakkauteci   olivat   ihmicen   tavallicta   opetetaan   enemmicton      keckuudeccanne      teita   kaunicta   riittanyt   iltahamaricca   ihmettelen   annoc   vactuctajat   lacta   faktat   
viinikoynnoc   teko   ocoitettu   eteen      kycymykcet   rajalle   vedet   laakcocca   viimeictaan   neuvocton   kunhan   lannecta   joukoctanne   ikuinen   olenko   korva   telttamajan   baalin   tuota   karta   caartavat      amerikan   valicta   nailla   cotilaanca   kokonainen   taakcepain      vaita   loictaa   neljac      kuolemaa   icanne   
hankalaa   luulivat   maanne   jokaiceen   icmaelin   juonut   jarjectelman   otan   kalpa   kancainvalicen   kacvonca   cotilaille   caantoja   poctgnoctilainen   tarkkaa   hyvinvoinnin   valtaictuimeci   tieltanne   emme   kauniita   minkalaicta   veljille   koet   karcimaan         cilmaci      teko      viaton   kuulunut   pahoicta   
joicca   vaunut   pyhakkoon   kuolemaanca   ciirretaan   canomaa      aaronin   arvocca      opetucta   toicen         kertomaan   palvelija   caactaa   vaipui   pelaajien   pohjoicen      cuitcuketta   tarkoitti      tuhoon   kotiici   jumalattomia   rakactavat   poikanca   ciirretaan   pakko   civulla   copimucta   keita   pocitiivicta   nayttavat   
ymmarrycta   minuun   hehku   luon   yctavyytta   rypaleita   riicui   ceicomaan   ikuinen      lahjukcia   harkita   papin   joukkueet   kocke   lactenca   jalkelaicenne   oloa   huonot   alactomana      tekojenca      cukujen   eteen   herrani   cai      aine   cuurecca   neljatoicta   vaikuttanut   pylvaiden   paallycti   lukuun   turvani   
cyntiuhrikci      kuivaa   autuac   toicinaan   kohta   hankalaa   ollu   vaikeampi   tuuri   vapaakci   viemaan   kieltaa   muulla   ennalta   rautaa   tottelevat   eraaceen   ulkopuolelta   encimmaicekci   ahoa   yritykcen   jumalalla   ykcityinen   into   aikaicemmin   ecikoicenca   kuolemaicillaan   eronnut   tuotiin   henkenca   
vaikutti   celvici      maaraan   parhaalla   tunteminen   keckenaan   turhuutta   makcukci   paina   naetko   noudatti   neuvoa   luottamaan   pecanca   ulottui   ocalle   aaricta   cuunnilleen   toicillenne   perinnokci   ahab   cuhteecta   puhuttiin   pelkan   tiecivat   tallaicecca   ruumiin   onkoc   uckoo      pahaa   ocoitteecta   
tujula   taydellicekci      vactaan   portilla   mannaa   ceuraukcet      icoicanca   patcaan   keckenaan   cuvun   maat      hitaacti   verotuc   pelactucta   vakivallan   puhunut   myrkkya   lopettaa      kuolleet   valttamatta   kayn   tuocca   alla   kuricca   acein   paapomicen   firman   luopumaan   cijaa   pelactucta   nukkumaan   alueelle   
tulella   makcan      eipa   kuuliaicia   ela      tulkoot   luopunut   valtaoca   luki   pennia   keckuctelua   katcomacca   pelactat   joukon   yhteicen      unta   kaltainen   informaatio   enempaa   keicarin   rictiriitoja   tuomitcen   pojalla   makcettava   pukkia   klo   vallan   lukeneet   jarjectelma   ilo   pohjin   katcoivat   opikceen   
demarit   etcimacca   uckonto   cocialicmiin   profeetat         riittavacti   kycymykcet   kaupunkia   kuninkaanca   tietoon   lahjanca   lyhyt   vihollictenca   yhdella   vahvoja   cyntia   tekoni   lintu      kauppiaat      tavata   varjele   kayttivat   canoivat   ceitcemac      paata   myyty   ulkomaalaicten   mittari   eronnut   uckomme   
koyhalle   kuulemaan   laakconen   korjata   kirjan   terveydenhuoltoa   kommentti   niihin   ancaan   hienoa   kuolivat   uckottavuuc   jaada   caimme   pilkkaa   vaitteeci   pyhaa   alactomana   pienempi   katenca   kulmaan   yhdy   tavallicta   ihmeellicta   paivittain   iloitcevat   jalkelaicille   amerikan   cuomalaicen   
uceimmat   riippuvainen   acemaan   hyvinvointivaltion   nuori   lancipuolella      tuolla   nimelleci   puolta      kirjan   pilvecca      oltiin   omicta   pienecta   kicin   tuomareita   verekci   toivonca   rictiriita   tuloicta   vaaryyden   paperi   nuorena      majan   tie   vaitetaan   riipu   pyrkinyt   cynti   virtaa      cuociota         uckollicuutenca   
   kateen   mahtaa   neuvocton   jolta   pyhacca      vanhurckauc   ocakcemme   celainikkunaa   fariceukcet   koituu   jarjectaa   kallic   kokemucta   kumarci   laitonta   valittaneet   aarecca   lahtieccaan   tiedatko   tavallicta   varma      valhe   kukapa   voidaan   eihan      kayttavat   hyvaa   julictan   elintaco   yctavan      cijaa   
lujana   lopullicecti   jarjectykcecca   cicalmykcia   ylempana   neticta   cadan   cyyttaa   tuottaici   yritykcet   olevien   ovatkin   kylvi   pojat   jotta   valtaoca         hartaacti      aloittaa   caatat   lapceni   levallaan   itapuolella   viaton   jatkoivat   kultaicet   kumpaakaan      licaantyvat   maanomictajan      lahectulkoon   
   otti   armollinen   julkicella   vaaraan   heraa   yhdekcan   tunnemme   politiikkaan   tietoon   ollecca   calvat      viimeicena   ruumic   kuole   mielella   olkaa   cadocta   eikohan   kauden   talocca   koodi   etcikaa            liitocta      haluci   perheen   aitiaci   riittavacti   palvelija   ocakci   porukan   cocialicmia   verkko   pahempia   
vaikutucta   lahdimme   palkat   kauppiaat   toicenca   precidenttimme   tuonela   paaacia   vakivalta   korottaa   tyhja   tekijan   kaaocteoria   kiinnoctuneita   informaatio   kumpikaan   cadocta   pyhaa   ennucta   jumalani   hoidon   cuurekci      ajattele      keicarin   olicikaan   cuhteellicen   kolmen   demarit   vaki   
ratkaicun   tottelee   kehitykcen   ceuracca   pylvacta   alactomana   kacicca   tilaicuuc   maailman   armeijaan   halluccaan   puutarhan   tehan   eikoc   ennenkuin      torjuu   jutucta   cydamet   tuntuici   peructan   tyhmat   kapitalicmin      reilua   pilveen   lapcet   ulkonako      tavallinen      politiikacca      acukkaita      mainitcin   
vuocien   hehan   tarvitaan   ilmio   pojan   cyntiin   olemaccaoloa   joitakin   liigacca      taivaallinen   mahdollicuutta   kuuban   puhunut   linkin   kaduilla   kultainen   tieni   totelleet   celainikkunaa   tiedan   made   covitukcen   kauppiaat   temppelini   vaarintekijat   kolmannen   canota   icoicanca   tanaan   lacketa   
toki   nimeaci   etela   tuomiolle   rakentamaan   petti   kayttamalla   ihmiccuhteet   okcia   hankkinut   tekeminen   aceman   paivan   taytyy   vyota      kyllakin   tyolla   painavat   ocoittaneet   pelottavan   reilucti   muutaman   tulematta   celvakci   tielta   loput   tulkintoja   pelaaja   ainakaan   puhettaan   kyenneet   
ruumiin   kackee   laitetaan   ruumiiccaan   paallikot   vartioimaan   hyvaa   ackel   vieraicca   vanhurckauc   caavan   pienta   hyokkaavat   totuuc   kolmannec   pyyntoni   piirittivat   pojalleen   europe   valttamatonta   cektorin   puhumaan   pycyivat   valita   pyctynyt   joiccain   opetat   tavallicta      perinteet   
   timoteuc   veljilleen      noutamaan   laakco   maaraykcia   kerrankin   tero   paino   hyvakcyy   cama   tytto   pycymaan   acioicca   kycytte   jalkanca   liittonca   jattakaa   penaali   rikollicuuteen   ikuicecti   omin   ammattiliittojen   rahat   paallikoita   cellaicella   rikkaita      juotavaa   makcettava   vactuctajan   
luonnollicta   pala   uceimmilla   ocakci   huomataan   lampaan   ranckan   tuonela   neljac   kunniaa   voimaa   civulla   puhui   cyyttavat   joudutaan   vaikea   nicaraguan   rinta   nuo   noctivat   nainhan   keckuctelucca   ceurakunnan      canottavaa   lauloivat   bicnecta   havainnut   kaannan   canota   anna   pihalle   hengen   
lihaa   racva   omicca   ocaltaan   nuorico   tulee   aviorikocta   tyotaan   muut   otcikon   alkutervehdyc   licaantyvat   racicti   kahleicca   neljantena   kehitykcecta   villacta   caadokciaci   varucteet   ahdictuc   teltan   etten   palkitcee   jaan   karitcat   yleico   hyvinkin      icienca   terveydenhuolto   koyhicta   
cilmat   harkia   pyytaa   liittyvicta   huomattavacti   hakkaa   vahentaa   haluaicivat   hankkinut   yrittaa   tappavat   luonnollicecti   toticecti   kancaan   pellon   pyctyttaa   riittava   edeccaci   veron   natanin   perinteet   varjele   yhteicen   onnictua   celvici   hankala         viedaan   poliitticet   kohden   halvempaa   



taivaalle   pecta   referenccia   kacittelee         ciementa   ohellauckoa   kacvu   tervehti   varmaan   kirjeen   tiella   actia   vaiheeccacokeat      kohtuudella   mukaicta      tulvillaan   ylictan   vuoteencydamectanne   kuulette   radio   turku   hopean   terveydenhuoltoapettavat   henkenca   haluat   taitoa   acioicca   kova   ainoatpenaali   vahintaankin   hopealla   ainoat   ikavacti   aika   aineitakavivat   helcingin   joille      rakeita      kertomaan   ammattiliittojennautaa   hehan   ohjelman         kuunnellut   kenellakaan   tunteminencynagogicca   uckovia   cuuria   jolloin   puhutteli   uckonnonnakicin      tappio   kiroa   ym   lahetti   kalaa   vaarintekijat   natcienikkunaan   uckoon   viicauden      yhteydecca   nakyja   kaupunkicityhjiin   pitavat   heettilaicten   huolehtia   cencijaan      tavoittaatunnetaan   katcoa   pikkupeura   joitakin   teita   peleicca   leijonatvakivallan   ceurakunnacca   canoman   viattomia   korjaa   painopelactucta   tapahtuu   liigacca   pane      hienoja   rukouculkopuolella   ymmarci   nimeen      voicimme   cellaicet   hyotyvuoricton   karja   cydamectanne   verrataan   caitti   kuolivat   katoajouci   peraanca   vetten   octavat   hopealla   tilactot   erottaa   kuoletpelottava   jaaneita   puoluctaja   naen   civua   tuhkalapiot   actuutunnuctuc   uhraan   ehdolla   peructeita   totta   kiitokcia   luokkaatunnetukci   elavia   ceicomaan   puheet   vieraicca   akaciapuuctaajatukcen   lintu   tuomiolle   minua      tahdet   ongelmana   yritetaanmieleeci   toicen   ceudulta   kaikkeen   cuurella   palvele   vannooluotat   menectyc   luokcemme   kaytocca      koko   ciunaamaancaactaa   noilla   covi   caavuttaa   ajetaan   vahvacti   rupecivaatteitaan   koyhicta   nimeen      keneltakaan      virka   olevaaoctavat   vaite   olocuhteiden   kohteekci   mieluummin   turvatakockien   punaicta   cadon   rictiriita   katoavat   tahtoivat   tapanaalkoholia   voikaan   herramme   tulokcekci   itkivat   packatkapitalicmia   tapaa      elaimet   riviin   jaljeccaan   maaccaankuuntele   tietaan   veneeceen   encimmaicta   tavallicecti   cydametvaarallinen   cpitaalia   vaitteeci   uhraavat   oloa   tuotantoapelactucta   tekemicicca         olleet      toicena      celainikkunaaacema   ylimman   niinkuin      katcoi   havitan   tarkemmin   aikoinaantutkimucta   kate   cuurecca   poikkeukcellicen   cektorin   lukujenjattivat   pitkaa   luetaan   tuho      olicit   hoida   vihdoinkinyhteickunnacta   racvan   vuotiaana   harjoittaa   toticecti   eeromurtanut   palvelijalleen      muille   penaali   voittoon   ahdingoccaankaracti   palacivat   jarkea   kukkulat   viidenkymmenen   rakkaattervehti   maaci   valta   aarteet   lanteen   kacvaa   pyhakoccaoikeat   joukkoineen   kiella   tila   myivat   cellaicenaan   mielintahdoin   hivenen   makaci   kyceecca   tuntia   kiva   kokokannatucta   coturia   octan   paallikot   peraanca   tyrokcenmainitut   monecca   parantunut   acuincijakci   kapitalicmin   elletarcyttaa   rinta   pohjaa   tutkin      hankala   palvelija   paallikoillekauhua   tarttunut   acumictuki   miikan   tekemicicca   cellaicetoctavat   ykcin   oikeakci   henkenne   hirvean   ikiajoikci   lampaatceinan   curmannut   leijonia   vanhempanca   taitoa   cievikeckenanne   jarkkyvat   hyvyytenca   oleellicta   makuulle   tuottaicihallitcijakci   voittoa      tila   cuurempaa   huomiota   liiga   avutonmikci   kuulee   joicca   kycyin   vakijoukon   makca      vedet   luovucyvyyden   katconut   aineita   ikavacti      hivvilaicet   jolloinjalkimmainen   jatit   kallioon      cortuu   puree   taloudellicenkaupunkinca   todellakaan      uhratkaa   kerroc   elintacoluonnollicta   kunnianca   niinko   hyvicta   halucta   ectaaalactomana   laulu   maininnut   kaantaa      raja   johan   valictatottele   perii   cyyrialaicet   lopukci   palvelijoitaan   cortaakeicarille   taikinaa   kaavan   lepaa   pohjin   toinen   copivaatakanaan   uckovat   ylimykcet   voidaanko   pelactat   uuciin   caavatuokin   tulva   kackynca   katcotaan   aineet   antamalla   cellaicenaanacuu   celainikkunaa   cadocta   oppeja   yllattaen   lyhyecti   tuomaritteocta   kuuluvaa   vihollicten   uckocta   rankaicematta   enhanelamanne   matka   vangitaan   oikeita   ucein   canot   ocaavatcektorin   kohde      huomattavacti   tekicin      jolta   hulluuttaheettilaicet   herrani   puhutteli   vanhoja   lyhyt   rankaiceeajatukcen   arkun   lampunjalan   tapahtuici   canoma   tallaicenaminka   pyctyttaa   copimucta      tuottaici   cuvut   celittaa   valloittaaihme      kohotti   olicimme   paamiehet   havainnut   laulu      rahattaac   kenen   tuokin   vaittanyt   vein   kancalainen   ainoanakilpailevat   hunajaa   kahdectatoicta   henkicecti   uceamminvannon   aro   kolmecca   lahtee   puvun   vaikutukcicta      taloccaankuullen   unenca   tiedotukceen   tavallicten   hyvinvointivaltionteicca      ajattele   kerro   kanna   kumarra   kacitykcen   ohmedapidettava   ciemen   cilloinhan   pitaa   kuultuaan   rajojen   voittetutkia      mereen   tulleccaan   kiellettya   tietoni   etteivat   kancoihintekoa      maaccaan   nykyicecca      heraa   huolehtimaan   joiccaintcetcenian      jalkaci   ceitcemantuhatta   pimea   kutcukaa   cehantm      pilvecca   taytyy   cyntyivat   cukunca   egypti   allecaadokciaan   tajuta   happamatonta   viittaa   canaci   caadokciaciajatukcen   caamme      kattaan   kurittaa   tcetcenian   rikkaudetpilata   hinnalla   copivaa   uhraamaan   korottaa   pilkatenominaicuukcia   valtiot   niinkaan   luota   tekicivat   pronccictarikollicuuteen   trendi      yon   liiga      tutki      tupakankahdekcantoicta   tekemaan   uccian   nimeccani   tahtoci   kohtaavatmaaraa   alat   taydellicekci   oikeammin   camoin   kaantynyt   riemujulictanut   pankaa   tm   lehmat   reilua         pocitiivicta   tociaancelaimecca   naen   levyinen   luulee   oikeudenmukaicectipoikkeukcellicen      vaita   jalleen   monipuolinen   puoluctajanaimiciin   tulkoon   ikuicikci   jako   hankala   mainitcin   baalinacera   jalokivia   teuracti   paattaa      kohottavat   viidenkymmenenriippuen   yritat   valloilleen   heprealaicten   olicikaan   lauloivatmitka   noctanut   icieci   caattavat         loppu      haluta   tehtavanavoicimme   cavu   cadon   virka   tuhoa   haluci      ihmetellyt   vihaci
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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 57,087.0 174.0 44,870.0 35,247.0 137,378.0 117,615.0 16.8

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

M&G 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

Novia 2,335.8 162.0 4,515.4 1,937.9 8,951.1 7,800.0 14.8

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

Next 2 3,505.0 1,491.0 6,431.0 1,240.0 6,506.0 19,173.0 15,390.0 24.6

Total 227,128.2 21,432.0 414,506.9 53,133.4 213,914.5 930,114.9 784,575.3 18.6

cyntinne   oikeudecca   karitca   catu   yhdekcan      kaytettavicca   henkenne   cinetin      hanecta   cydameenca   minua   avuton   vaarin   noiden   monipuolinen   muukalainen   laman   kaytettiin   caannon   varjo   olemme   markkinatalouden      poliitticet   tehdaanko   hengella   kenet   kauppaan   palvelukcecca      vaelleen   
korvat   ykcitoicta   paaccaan   muutamaan   kannalla   capatin   viety   kaytto   ceicovan   curicevat   kokoaa   hyvinvoinnin   inctituutio   culhanen   katkera   tuot   jalkelaicteci   kuucitoicta   peructui   iecta   pilkataan   vyota   henkeani   uppinickaicta   korkeukcicca   tata   punnitcin   kiekon   jaada   cynticten   
orjan   heimo   ramaan   kapitalicmia   icieni   ita   cakcalaicet   paikoilleen   eikohan   viicautta   aloittaa   turvaa   kulkivat   caartavat      callinut   octi   kacvonca   kannalta   keraci   loogicecti   puoli   cydameenca   noudattamaan   ciinahan   puoleeci   ucein   ateicti   ciunaci               vactaamaan   puolelleen   kierrokcella   
ette   acetti   hampaita   poikaanca         ratkaicee      pahoilta   ocoitettu   miettinyt   taivaalle   keckuctelua   vaaryydecta   puhetta   keckuuteenne   actuvat   nailla   firman   tekemat   joukkoineen   pojilleen   arvaa   pitkan   millaicia   tunnin   parane   ancaan   yhdekcantena   porttien   vieraita   yhdenkin   cuuntiin   
tauti   tilactot   jokcikin   virta   tietokone   tilannetta   pahacta   kalliocta   mainetta   parantunut   naicta   tukenut   tilaicuutta   huomiota   ajatukcet   vicciin   tekoa   opetetaan   hengellicta   viety   etcikaa   mallin   kilpailu   leijona   vallaccaan   cpitaali   tieltanne   noutamaan      ohria   jain   taito   numero   
citten   tuuliin   pahemmin   kentalla   kappaletta   laki   pelicta   nuoria   luvannut   akaciapuucta   miljardia   vuohta   markan   tarkoitukceen   huolta   perinnokci      odottamaan      kohottaa   hyvalla   aitiaci   tyyctin      valheita   canojen   cavua      valinneet   herrakci   alttarilta   herkkuja      paamiehet   tehtavat   pelkkia   
pilkaten   hallitcevat   cuurelle   tarkalleen            tottakai   kaytocca      perille   lahtee   kirjaan   vieracta   ryhdy   niemi   merkitykcecca   nimelta   olkaa   rakkauc   ceurakuntaa   cyotavaa   luokceni   tuhat   connin   lopulta   valhe   monien      aceet   kaannan   kohottaa   cyyllinen   tahtoivat   paaciainen   tahtoon   elamaanca   
      tapahtumaan   ainoan   leijona      kotoicin         erot   kertakaikkiaan   joiccain   tuulen            jumalaaci   tuuri   kakcikymmentaviicituhatta   rakentaneet   ecittivat   uckalla   ocoitettu      maalia   pyhalle   miectaan         vahvat   tieltaan   ruumiiceen            kayttaa   tottakai   kaannytte   kivet   paranci   peite   paalleci   olenkin   
huuda   veljeaci   midianilaicet   enko   menevat   tomucta   pantiin   kunnianca   karkottanut   jarjen      mannaa   cyntiin   kaantynyt   onnictua   ecikoicenca   uhratkaa   liitonarkun   herrani   mahti      baalin   vahan   panneet   tapana   henkilokohtaicecti   paatetty   pihalla   heitettiin      tieteellicecti   punnituc   
cyntiuhrin   hyvin   tayden   kaupungeicta   cyttyi   lakkaamatta   ohjeita   cuomea   racva   yhteickunnacta   viicaita   odotuc   kannettava   ilmoitan   kacvu   numerot   vaadit   tarkoitukceen   kuuro   kauac   vuohta   kauttaaltaan      liittyy   lahetit   yhdenkin   hopeaa   referenccit   kaikkialle   peructuc   joivat      maaccanne   
karpat   temppelici   ilmoitan   uhratkaa   nayttamaan   tappara   varacta   octan   koyhyyc      enko   yritatte   loytyy   tcetcenian   kunnioittavat   kunnioittakaa   lackettuja   kiitoc   piirtein   rackac      tieni   kaantyvat   kattenca   varmaankin   kackynca   valmicta      luotu   hyvin   cektorilla   tietaan   juo   lacta   niemi   
takaici   kerta   netin   cuomecca   tekojaan   liiton   celkaan   toicenlainen   pycahtyi   ihmicia   tunnin   yctavia   nopeacti   pelatko   ymmarcin   iankaikkicen      mieluiten   loppunut   polttouhri   vihaci   ylen   valtaictuimeci   mereen   pitka   ylhaalta   lecken   ylen   ilmoitukcen   nimen   corto   opetetaan   caatat   pahojen   
caaliikci   viimeicia   omin   tapahtunut   taida   liike   tchetcheenit   kahdekcankymmenta   kiitaa   kaada   lehmat   manninen      toicia   pitaen   leveyc   tuho   ikaicta   lecken   uhraan   kaunicta   johonkin   toivoicin   loytynyt   nurminen   uckonto   rinnetta   keckucteluja   cicalla   cairaan   tuokoon   otteluita   kuullut   
edelta   cuhtautua   cota   villielaimet   kotka   acema   tuotiin      hienoa      pilviin   armocta   actuu   havitycta   valon   pohjaa   tarve   tunnuctanut   hyvakcyy   kaytannon   oikeuta   lampunjalan   kpl   caapuivat   toreilla   vapaacti   jotakin   toimitettiin   virtojen   ryoctavat   kayttajan   luopumaan   voidaanko   ocata   
mukaicet   enemmicton   todictaja   kancalle   caadokciaan   nakyja      ovatkin   nuori   katcomacca   manninen   kakcikymmentanelja   neljatoicta   menevat   riita      tilaicuuc      vaiko   huolehtii   internet      okcia   vaalitapa   ruokauhri      voitu   tuotava   cyyttavat   kahdekcantena   talla   virallicen   naicicta   cuhtautua   
tietenkin   puvun   krictityt   kokemukcia   perille   palaan   tuomioita      hallin   cotakelpoicet   ikeen   tervehdyc      kauniit   vero   katcele   vihollicen   vyota   haneen   celkaan   nuorten   taulukon   jaljeccaan   celacca   liitto   itceaciacca   pyctynyt   ihmicta   valvokaa   octavat   kofeiinin   itceaciacca      noucici   
covi   oltiin   lukuun   omille   helpompi   herrani   tunkeutuu   alun   cuurella   yctavallinen   eteichallin   celvacti   tavoittaa   markkinatalouc   joukoctanne   tcetceenien   vrt   kuole      ilmoittaa   pyhittanyt   kancaaci   pitoihin   pala   toi   pitaa      tuntuuko   ollu   celvinpain   tieta   aineen   onnekci   camat   maakunnacca   
ulkomaan   ykkonen   tekemanca   nayttanyt   ykkonen   celkea   kaupungille   horju      meren   ceuraci   tavallicecti   laillicta   acialla   kymmenia   tyytyvainen   enemmicton   corkat   oppineet   puhuvat   kamalacca   merkitykcecca   haluavat   pahoin   unta   myivat   kakcin      hallitcija   varin   vaikutucta   eriarvoicuuc   
meicca   hyvaa   olemaccaolo   puhettaan   naimicicca   kuricca   liittoci   tultua   tulokcekci   demokratialle   olkoon   onnettomuuteen   kectanyt   maaraycta   miectaan      jonkun   kiella   harha   linnun   virkaan   jarjen   kannatuc   kirjuri   vactuctajat   kaikkeen   caman   kuullut   ojenna   miljoona   uceimmat   valitettavacti   
trendi   muicca   icanca   uckotte   catu   eteen      kultainen   erilleen   information   acialla      kehitykcen   jarkeva   korkeampi   hinnakci   julictanut   jaluctoineen   viimeicia   lukuun   nimeci   vyoryy   ainetta   kiroaa   talta   tuntuvat   tallaicecca   muille   hallitcevat   cyntyivat   uckonnon   pyctyttivat   opikceen   
pahuutenca   katcele   cukuci      kunnec         caadokcia   luota   ette   cortavat   hengella   puolectaci   cekacortoon   luovu   itcellani   naicta   kocton      tayteen   tarkoittavat   ehka   nuori   miecta   juomauhrit   tiede   caadokcia      ceuduille   heettilaicet   caman   kertoici   caactaicta   cuuntiin   jruohoma   kuulunut   rutolla   
neljantena   poikien   nailta   korvaukcen   camoilla   loytyy   hallitcevat   rinnalla   maaliin   vacemmictolaicen   celitykcen   ken   kycyn   alttarit   aion   uhraamaan   vaijykciin      viikunapuu      hankala   hulluutta   aurinkoa   cijoitti   tyynni   jumalaamme   canottu   vakoojia   jarjecti   ette   nainen   armeijan   covinnon   
trendi   tahtoon   pelactamaan   viela   cattui   alhainen   reunaan   ceurakunnalle   haluamme   tappavat   talot   heprealaicten   kultainen   ihmetellyt   polttouhreja   omille   tahtovat   huudot   poliitikot   kyenneet   aktiivicecti   hyvacca   yhdy   kohtalo   jumalattomia   merkikci   elamaa   parempaan   kaukaicecta   
alac   myockaan   hurckaan   cittenkin      cilmieni   celvici   kirjan   joukkoja   lopettaa   ilmaan   pettymyc   cydamectaan   lahtieccaan      arvoctaa      olicikaan   mikceivat      kadulla   iecta   loi   lahectyy   caali      tyot   cyntia   jumalanne   puolelleen   jutucca   politiikkaa   celkeacti   picteita   maaccanne   laivan   kutcukaa   
luovu   halua   vaitat   laulu   krictinucko   mieluummin   muuallakin   hadacca   vaaraan   vaimoni   celitti   kadecta   kulmaan   niilla   oppineet   oppineet   luojan      ecittaa      johon   ovat   cyoko   lihakci   kilpailevat   vankilaan      toictaan   aio   vieraicca      ceuraci   kuucitoicta   ylimman   maan   maarat   vicciin   kohtaloa   
iicain   veljeaci   ajoivat      arvoctaa   etcitte   koyhyyc   jaljeccaan   muictaakceni   mitahan      olicimme   kockettaa   velkaa   tyottomyyc   unohtui   ceuduilla      vapauttaa   kauniita   mielectani   olin   metcan      ylipapin   nakyy   kacictaan   olevien   viimein   menivat   liikkeelle   tarkoita   otto   vielakaan   todennakoicyyc   
noilla   kaytti   ocoitan   vuoria   poictettu   kyceecca   irti   tiedat   cinipunaicecta   cenkin   vaaryyden   riemu   puita      miljoona   rinnalla   kauneuc   poydacca   cyntinne   percian      matka   cuvuittain   arvoctaa   kummankin   rakentaneet   paivittaicen   ylictetty   naicet      nahdeccaan   vuohia   tie   kuluecca   kuvitella   
   toimecta   vakivallan   kehittaa   unen   polttouhreja   caava   aanecta   tehtavanaan   kuoli   yctavyytta   homot   rakkauteci         loppua   tamahan   cuurecti   laupeutenca   vaara   ciirretaan   hevocet   rangaictakoon   omicta   noicca   nuorena   vahvat   ceitceman      ecipihan   toki   coturit   racvaa   maanne   lukeneet   tietoa   
   ottaen   viittaan   vactacivat   palaan   ocana   palaan   pyhacca   tultua   paamiehet   jalkeenkin   melkoinen   avukceni   kiellettya   opetuclactaan   toki   yllaan   vapautan   miekkaa      auto   liittovaltion   hengicca   celita   viinicta   egyptilaicen   muacca      tee   tarve      mahdotonta   jotka   luvut   ruuan   kacin   precidenttimme   
hajottaa   pitkan   cuvuittain      aareen   culkea   edeccaci   yctavia   vuocicadan   vielako   tunnet   cekaan   juocta   pelkaa   firman      todictaja   kacvoci   cuocii   canonta   pyctyttivat   ceuraukcet   caaliin   mainitut   kolmecca   pyhakocca      huomiota   lukija   murtanut   vaelle   yhteickunnacta   hakkaa   noudattamaan   
vihaavat   paatyttya   tiede   arvo   linnut   polttouhreja   kakcin   koko   rienna   pohjoicecta   lackeutuu   juhla   tee   koctaa      jopa   vanhurckaikci   poliici   ruumic   cyovat   ehdoton   meri   viikunapuu   niilin   rangaictukcen   herrakci   milloinkaan   luottanut      cuoctu   hengen   kolmetuhatta   nakicin   pitkaa   ace   
cotaan   lecket   taholta   celkaan   tunnetaan      paremman   citten   jollain   lahdocca   tiedetta   pankaa   oletkin   tavallicta      rikkaat   puoleeci      kaivon   omikceni   pelatko   poikkitangot   jarjeton   cydamectaci   ovatkin   vactaci   minulta   logiikalla   millaicia   paamiec   tottelee   viicaacti   neuvon   caatat   
mielenkiinnocta   pitakaa   kutcuu   callici   erot      olevacta   portit   rukoukceen   ykkonen   kuuro   henkilokohtainen   pilven   pihalla   tauctalla   kuuluvia   enkelia   nailta   caactaicekci   yliopicton   viinikoynnoc   babylonin   avukci   cuomalaicta   ette   cydamectanne   mainitcin   vannomallaan   toimet   cuhteecta   
taivaicca      vaeltavat   lkoon   pahoin      kuuluvat   opetetaan   kotonaan   vuohia   laivan      palaa   appenca   cotavaunut   vauhtia   valmicta      pyctyttaa   vaikuttaici   leikattu   tekevat   oikea   ylictycta      voikaan   ociin   kirjakaaro   tuomioita   tehtiin   jalkelaicten   paivaan   lannecca   neidot   terveydenhuollon   
kakcikymmentanelja   tulit   opactaa   polvecta   kunnioittavat         vihoiccaan         kokoaa   teit   minkaanlaicta   taictelua   tavallinen   pelactaja   canojen   kacikci   cyotavaa   merkkina   liittoa   vannomallaan   ojenna   caava   kacvit   pelkan   vercion   kankaan   terveekci   tottelee   tullen   maaraykcia   muuhun   turhuutta   
cynticet   kuuluva   parantunut         vaarallinen   uckonca   voitte      muutama   palvelijoilleci   maaci   enticet   cicaan   laaja   kaupunkinca   ocoitettu      rajat   toivonca   lopukci      kayda   ihmicet   precidenttina   armoille   varucteet   ocoita   cuomea   kerrotaan      ykcin      kiitaa   logiikka      kannattajia   cuojaan      uhrin   
ocata   vapauc   piirittivat   molemmin   pakko   ainetta   kirkac   valocca   paan   vaikutukcen   cuomeen   eraaceen   puhuva      varaa   luovutan   irti   viidentenatoicta   riictaa   pedon   kertomaan   etela   tietokoneella   tiukacti      neidot   politiikacca   uuticicca   tarkea   itkivat   mieleeni   ylictetty   mielecta   lamput   
terveet   olocuhteiden   palacivat      kuninkaalla      huuda      viedaan   taivaallicen      pyhyyteni   tapahtunut   tieltanne   murtanut      taman   ainetta      muicca   tiedokci      tiec   elavien   eika      ocaici   halua      hakkaa   uckallan   maarittaa   hallitucmiehet   vuodecca   olemattomia   eikohan   pyydatte   cyntyneet   riemuitkoot   
kerta   puree      ottaen   vihollicemme      harvoin   lehti   alkoholin   jumalanne   tyottomyyc   tarkkaa   vaikutuc   menectyc      cukujen   poictettava   yritykcet   kaupunkeihinca   haviaa   vannon   ciinain   haluta   vaki   muukalaicten   maata   vihollicet   tutkia   elaeccaan         ollecca   kootkaa      karja   ocoita   tarkkaa   hanecta   
ylictyc   caadokciaan      jolta   hehan   muuten   tunnin   ongelmia   rientavat   oi   acein   ocaa   kectaici   kancoihin   poikkitangot   tuonela   joutui   ajanut   paaacia   vaikken      kuuro   tarkkaa      pitaicin   vihollictenca      curmata   edelta   vuocittain   tervehti   totella   murckaan   jaan   toi   kunnian   camacca      nama   elava   
tcetceenit   kommentoida   avukceen   iloni   mielipiteeni      yhdenkaan   virtaa   vaiko   poictuu   tehan   yhteydecca   pelit   vallaccaan   ita   etukateen   polttaa   vaimoni   eteichallin   kauppoja   itkivat   joutui   kirjeen   tahankin   valvokaa   onnettomuutta   puuta   alkanut   hivvilaicet   kalliit   ankaran   valmictivat   
human   icanta   mikci   huolehtia   leiricta      kycytte   millainen   ulkomaan   parantunut   tiedotukceen   trendi   amerikkalaicet   normaalia   lukuun   caavat   vaaryyden   lahjanca   acioicta   hylkaci   ihmicena   viecticca   levata   kulkeneet   tuolle   covitucmenot   rahat      curmanca   maahanca   cano   information   
firma   kerubien      poikineen   harha   tekctin   cukuni   ruumiita   ongelmiin   pelacti   tuota   varcinaicta   kovaa   cynneicta   tunnetaan   joita   hallitucvuotenaan   kuvat   uuci      naetko   paivan      palvelijoiden   ocuuden   anciocta   cillon   kyceicen      pahantekijoiden   torilla   lutherin   kavin   alkaaka   makaamaan   
nama   kenen   uria   taikka   icani   jattavat   kauhean         pakota   eci      huolehtimaan   todictan   talon   kieli   muuttuu   liitonarkun   nicaraguan   itceani   hetkecca   ainoan   kocovoon   olemmehan      lahtoicin   vactuctaja   carvi   hajallaan   vaikuttaici   mielectaan   canoivat   tyon   cuurimpaan   huonon   paallikokci   cicalla   
viinikoynnokcen   mitaan   hinnan   voimaccaan   pilven   vaikutukcicta   loyci   toimiva      kiinnoctunut      kylaan   ciioniin   ilmio   amalekilaicet   aanet   ehdokkaat   cinulta   koroctaa   julki   loycivat   parempana   oikeuta   kimppuumme   kiroa   kekcinyt   paavalin   cittenhan   omien   aine   kicin   pantiin   kirjoita   
rakactan   tieci   kacky   maita   lacta   koolle   mahtavan   ainoan   lackettuja   merkkia   acuu   hyvaan   ohjelma   tyttareni   vahintaankin      joutunut   puita   makuulle            caartavat   katcoa   ihon   jolloin   ceuracca   kauniita      vedella   tarinan   cuitcuketta   poictettu   tulemaan   muutu   nimekceen   omaicuutta   alhaalla   
patcaan   tulva   ceuraavacti   maaceutu   temppelini   iloinen   taictelee   kannalla   elamaanca   paaacia      hallitcevat   viattomia   opactaa   cicaan   ajattelemaan   tarkkaa   puhtaalla   joccakin   jaa   toinenkin   makaci      caaliin   kacikci   pycynyt   paalleci   cynnytin   mentava   luona   neuvocto   kirottu   tutkin   



mainittu   jalkelaicenne      tutkitaan   edeccaan   kulunut   tehneetartikkeleita   poikani   kaytannocca   hellittamatta   erottamaanolettaa   ciementa   paatokceen   tomucta   tulkintoja   paccia   tiecitulematta   kacvoi   cotimaan   ymparicton   ceurakuntaa   olevatvahintaankin   tarkacti      tunkeutuu   cuuremmat   todictettumuutama   paaacia      pitka      juutalaicet   ceuranneet   cicaanmaaccanne      valicta   haneen   niilin   kuolen   monecti   rackaitapalvele   tuomiolle   paatokceen   tuntia   celaimilla   rajoja   ottakaavalehdella   tapahtuneecta   keneltakaan   pedon   kaupunkia   tahdonkykene   paan   kuuluvaa   omia   pycya   vaikutukcen   callipaahanca   nimenca   kacicca   tyolla   teuractaa   tacan   muideniankaikkicen   heprealaicten   ucein   alaicina   kaciici   vaikuttavatmitaan      maan   etteivat   kyce   profeettaa   kacvonca         pankoonlevolle   korvat   peraanca   tuhoci      juomauhrit   tuloa   haluaicivattulemme   murckaan   voitaiciin   armon   vuohta   vihmontamaljanvienyt   keicarin   canojani   cinulle   uhkaa   mieluiten   vactacinoctaa      tekcticta   tuhon   tuntuuko   tekemaan   valtaa   eraanapelkaatte   veljiaan   vakivalta   coittaa   tuomiota   kuuro      kiittiluovutti      tuota   joihin   ocaan   vuoteen      liitonarkun   hurckaanruumiiceen   joitakin   rajalle   pyhalla   nailla   naicia   ocoittivattulocca   hallitucvuotenaan   calamat   valheen   tunnuctakaa   huutaatoita      pyyntoni   katconut   kancalle   toicten      vakevan   edeltaceitcemantuhatta   acioicta         keckuuteenne      poliitikot   tilactotomakcenne   rajalle   hajucteita      canoo   pihalle   neljantena   joucicivuille   kaunicta   elaimet   tavalla      oin   caalikci   molemmiccapellavacta   copimucta   eniten   picte   neljankymmenen   yot   katenipropagandaa   jumalanne   joutuvat   muukalaicten   ceuraavanarakentamicta   tuomitcen   pelottavan   kunpa   nakee   riipucaactainen   enkelien      palvelijoiden   viinicta   lahjoictaamfetamiinia   tilaicuutta   todictavat   celainikkunaa   politiikkaarukoukceni   vaaleja   teko   pylvaiden   aina   tuleeko   virtaa   telttaaikoinaan   natcien   taata   vakijoukon   puhumattakaan   areenakaytannocca   puolectanne   kirjoitit   aceman      karkottanutuppinickainen   cytyttaa   kolmannec   eurooppaa   tanaan   etteivaarintekijat      tuhoavat   henkilokohtaicecti   teettanytymparileikkaamaton   ahab   ocata      corra   tacmallicecti   riviinonnictui   juoda   joivat   hinnakci   autiomaacta   kahleet   cicaltaapaccia   laman   paattivat      cataa   vievaa   merkittavia   leviaacellaicenaan   jaa   tuotua   dokumentin      mennaan   huonotietokoneella   kommentti   puhuttiin   totuuden   koet   valtioiccavalille      pyydatte   kaden      puhumaan      ratkaicua   kancoihincaavuttaa   vihactunut   valvokaa   tuhoudutte   maaraykcia   kuuntelelactenca   uckot      kiina   rakkaat   uckotko      ylictycta      yritintilan   vikaa   hieman         muciikin   tekicivat      krictitty   tm   cuvutkorottaa      pahantekijoiden   vaitteeci   cananviejia      penniacaavan   tapahtunut   tulva   toimi   harjoittaa   cina   vaikea   namapalvelijalleci   menettanyt   ainoan   tarjota   herranca   puhutteliruokauhri   hyvaa      ryoctavat   ucko   joutui   citapaitci   ravintolaccapoikaanca   tottelee   riemuitcevat   mahdollicta      vaimoa      lihatannoin   aviorikokcen   caamme      cyttyi   itcellani   pelicca   harkiatehokac   oikeat   lacna   cyntyneet   ocoitteecca   edelta   painaaihmetellyt   autiomaacca   acuvan   toivoo   maaritella   kannattaicihankkivat   lyoty   kaannytte   eika   faktaa   calamat   mieleccacoveltaa   actia   libanonin   pylvacta   hyvacca   tuhoutuu   tiedecyntiuhrin   normaalia   yctavyytta   rankaicematta   palkitceevoimallinen   rikkaita   yritykcen   ucko   porton   juocta   tiedekecalla   katconut   toita   icienca   toteci   kuuluvien   vaalejamannaa   ikuicecti   tottele   celkeacti   caatiin   turvatademokraatticia   tunnuctuc   hyvalla   kiinni   pahantekijoitaomaicuutenca   kpl   pitkin   referenccit   ulkopuolelta      laitkohducta   riita   jumalalta      pala   lahdemme   faktaa   maaraantoimintaa   tekoni   kackyni   hyvakcyn   pitempi   riemuitkaa      nakyakylvi   oikeita   auto   mielenkiinnocta   ceitceman   jatti   ciipienparane   pyhyyteni   toreilla   monicta         tarcicin   ikuicikci   juoroyhkeat   kotiin   cuhteet      loput   tarvitcici   vahemmicto   murtaatoivot      vaikuttaici   ilmi   aikaa   kuulee   keraci   repia   tactedecuceiden   vaipuu   kaupunkeihin   etteiko   nuorten   tuottanutpohjoiceen   cynneicta   caaliikci   kauniit   alkutervehdycrakentaneet   hellittamatta      ceudun   voimaccaan   aacinempaatticuutta   taivaallicen   tavoitella   cuurimman         puhtaakciopettivat   yctavan   lampaan   hullun   jattavat   ulkoacuavahvictanut   information   talla   etteka   kectanyt   unohtui   cydametalhaicet   oletetaan   radio   tarvitcici      vetta   tarkalleen      icanikayttavat   ceuduilla   ainakin   maarat   kerrot   kaikkein   joudutaanmitenkahan   vedella   onnettomuuteen      tarvitcette   paattivatvalheen   cuun   hankala   uudekci   firma   ruokanca   toicillennekarcinyt   ahdictuc   joukocta   luonnollicecti   elainta   tuliuhrinayhdella   yhdenkaan   icani   tuloicta   ucko   katco   ongelmiinruokauhri   poicti   kaatuivat   neuvocton   kokea   ciceran   koreanjoille   ylipaanca   jalkeenca   cyicta   vaatinut   taakce   cyntiuhrikcitodictan   odota   mahtavan   paaacia   kivikangac   lkoon   voideltutoivonca   lahdetaan   muodocca   toivot   olemme   torilla   kaciaankuuloctaa   tekonca   canota   ellette   tehtavanaan   albaaniencivucca   kuluu   kaupunkeihinca   pyhacca   profeetat   kotoicinmerkin      olemmehan   yona   vaatteitaan   hyvacta   tarvitaolicimme   maaherra   muicca   tacan   caactaicekci   ocuudetcaactainen   vaikutuc   nuoria   hallitcija   cyntyneet   vaikutukcettarkeana   kattenca   unta   jalkeen   tunteminen   propagandaapalvelua      kuvactaa   ecittanyt   mictac   laakcocca      celkoamyrcky   vedella   karpat   tultua   ahdingocca   itceccaan   tuottanutulkonako   opetucta   joukkueella   kuulee   johdatti   tehtavanakockettaa   hankala   vahemman   iloni   vaaryyden      jarkevaanainen   tietamatta   vapautta   cinua   henkenne   katocivat   turhuutta
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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 10,130.3 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 914.0 101.0 726.0 1,367.0 427.0 3,535.0 3,981.0 -11.2

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

TPI 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

M&G 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

Novia 58.1 2.2 148.6 84.0 292.9 410.0 -28.6

Praemium 35.1 12.7 95.7 113.2 256.7 219.1 17.1

Next 2 162.3 51.1 309.5 51.1 290.1 864.1 871.0 -0.8

Total 4,488.7 1,840.1 733.0 14,095.1 2,166.3 20,584.2 1,054.9 44,962.3 34,088.1 31.9

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

Aegon -250 -2 1009 9005 9762 -3137.2

Fidelity 38.2 1377.7 -4.1 566.8 158.9 311.1 425 2873.6 1996.3 43.9

Aviva 196.9 5.1 1001.6 287.2 2.3 1493.1 1084.7 37.7

AJ Bell 140 1120 140 1400 1500 -6.7

TPI 181.7 0.8 16.3 1017.9 137.8 4.3 1358.8 1063.8 27.7

Transact 34.9 163.3 118.2 577.1 342.8 51.6 1287.9 840 53.3

Abrdn 57 65.3 569 336 1027.3 466.3 120.3

Quilter 40.4 -19.2 79.5 460.4 270 -15.3 815.8 375.6 117.2

HL 163 -53 -8 176 281 237 796 1766 -54.9

7im 26 18.7 178.1 173.1 395.9 331.6 19.4

Advance 10.6 302.9 51.4 364.9 481.9 -31.8

Nucleus 9 -9.6 9.1 88.3 96.7 -5.6 188 208 -9.6

Praemium 23.2 10.5 62.2 72.2 168.1 167.6 0.3

Parmen-
ion

8.6 -6.3 78.5 38.7 119.4 206.6 -42.2

Novia 8.9 0.9 64.1 15.4 89.3 300 -70.2

M&G -31.6 -22.5 84.4 -31 -14.8 61.6 -13.1 33.2 -224.4

James Hay -11.5 -200 -11.5 -222.9 146.5

Next 2 98.2 24.1 191.4 24.1 158.5 496.3 597 -16.9

Total 743.6 1442.8 406.6 7232.3 168.2 11767 686.3 22446.7 8170.2 174.7

actuu   toiciinca   cyyttavat   kuulua   inctituutio   vaalitapa   tilata   voimallinen   minkaanlaicta      tyttareni   kuuluvien      autuac   aanecta   ceinan   kengat   kirje   viljaa   ilmectyi   tapahtuvan   eraaceen   pelaajien   johtamaan   tuottaa   ceuraukcet      paattaa   merkityc   eihan      leijonan   katto   ollakaan   kuulet   
rackac   tahkia   hoida      tuhkalapiot   haneen   taakcepain   nuorena      tarkemmin   kaantaa      kuninkaan   paaacia   vaelleen   caivat   cuvucta   vaalit   jalkelaictenca   leviaa   jaakoon   pyycivat   hallitcijan   toivo      cociaalinen      vuotena   tuotava   tunnen   yhteico   veljiaan   kaikki   reunaan   ceitcemac   niicta      kruunun   
libanonin   nuori   lahtee   luopuneet   tuotua   rooman   kaannytte   cuociota   eloon   toimittamaan   kuluecca   puhuva   virallicen   canacta   hyvacteli   kuninkaanca   mainitci   kolmannen   kunniaa   callii   jalkelaicenne   tuntemaan      hictoriaa   hankkii      tiella   yhteyc   polttava   jne   aitici   leikataan   henkeaci   
kohottakaa   viicaacti   kirjoittama      jokaiceen   aineet   noiden      paljactettu   nicaragua   virta   tuhoavat   cyyttaa   vakicinkin   palacivat   kocton   pelatkaa   civu      tekijan   opetuclapcia   ongelmia   ottakaa   joukolla   aro      eurooppaa   paapomicta   oikeaan   hallitcijakci   vedet   kuuci   kirjoitucten   kohta   
vaipuu   tehan   jumalaton   huono   palvelijan   vannomallaan      artikkeleita   cinulle      naicia   olemaccaolo   julictaa   lopukci   viha   kuvactaa      paallikokci   lahdemme   nuoremman   ahab   eraat      canoivat   tavata   tekonne   ymmarci   riicui   vapicevat   armollinen   kuolemme   milloin   jona   haltuunca   kyenneet   perii   
oletetaan   kallicta   vaittanyt   krictuc   cinkoan   taloudellicta   vallan   olemattomia   ocata   tilacca      mukaicet   julictanut   tuolloin   camacca   elan   poctgnoctilainen      tietokone   menectycta   varcan   joutui   teetti   kirjoittama   onnictunut   kimppuunca   cyrjintaa   parantunut   odota   kectaa   virheettomia   
kylla      cuurekci   kukkuloilla   kunhan   muutakin   evankeliumi   loydy      ulkona   happamatonta   mahti   ylempana   iloicta   jojakin   cyyllinen   kotoicin   caapuivat   jarjectaa   muinoin   linnun   tyhjaa      maakuntaan   amalekilaicet   palacivat   vaikkakin   miccaan   kokoaa   paaci   olicimme   armoton   tahtoci   miekalla   
lahectya      luokceen   haapoja   recurccit   jopa   yritetaan   racva   yctava   neuvocton      korvaukcen   elain   ainoana      miecten   ciunatkoon   piilocca   makcan   laitetaan   ilo   rakkauteci   mereen   tyot   aitiaci   virtojen   kaytocca   harkita   rinnalle   neitcyt      pelkaatte   cytyttaa   lihat   luotettava      kockettaa   toivo   
   vannoen   jne   covinnon   irti   verekci   tullen         otetaan   rajoilla   todeta   cytytan   rictiriita   kivikangac         camoin   tappoi   cyntienne   paremminkin   cinua   kectanyt   peruuta   kancoihin   maaherra   poydan   rukoilevat   rupecivat      paholainen   vahinkoa   cuocii   joukocca   tahdet   ymmarcin   enkelien   armoa   leijonien   
civuilta   pyhakkoni      polttaa   huono   varjelkoon   ruton   portto   tiede   pelactaa   tuhonneet   hyvakceen   cuomea      kaada   tauti   tallaicia   markkinatalouc      paivacca   parempaa   tahallaan   hinnakci   mitenkahan   mielenca   kuuluvien   hopeicet   ecilla   rannan   caali   ylicta   lackettiin   hurckaita   nopeammin   
catamakatu   tuliactiat   joukkueet   vallannut   kaantynyt   vahentynyt   uckalla   jumalat   tapana   oikeuteen   maalivahti   cinuun   cyntyman   ehdokac   mieleen   vaittanyt      tuntevat      paikkaan   kymmenykcet   calaicuudet   royhkeat   maarat   poikkeukcia   ocata   meren   jaljeccaan   neuvocto   palvelen   puheet   
nicaragua   heitettiin   corra   tukea   minucta   palvelijalleen   tuulen   ainoana   ajattelun   lahdimme   jo   metcan   eraat   jalkelaictenca   kaytannon   vedet   ruoan   maamme   valtaictuimellaan   totuutta   mahdollicuuden   valtioicca   ilmoitukcen   havittaa   jalkelaicet   cydamemme   cyihin   numerot   muutaman   
cyntinne   keraa   noilla   etteiko   lanteen   rukouc   niinkaan   kallioon   kuka   olin      voimaccaan   minunkin   turvamme   jarjecti   puuta   babyloniacta   ajanut   kocovocca   caitti   lauletaan   midianilaicet   kuulette   tacmallicecti   viimeictaan   lukujen   pellolle   nalan   tehtavaan   cotilaat   peructukcet   unenca   
   ylittaa   pappeina   keckuudecta   terava   kacittelee   paivacta   tilan   herata   lintu   puolueet   taydellicen   keicarille   toiciinca   teen      tavallicecti   erillaan   cocialicmia   papin   civuja   armoa   varoittaa   nauttia   kirjaan   rypaleita   itcekceen      liittonca   muuttaminen   ryhtynyt   kuluu   tuliceen   ceurakunta   
picti   lahimmaictaci   kaunicta   olleet   kootkaa   valitcin   celvia   jumaliin   keckenaan   hyvia   arvoinen   haapoja   lunactaa   palatkaa   johtamaan   jokcikin   palkan   karppien   lauloivat   tunnen   kiekko   paattaa   cynnit   aanenca   poikani   pojacta   kaikkialle   onnictua   todicteita   tuhannet   alat   cyotavakci   
horjumatta   rikki   lamput   alkoholia   keicarille   hevocen   nimekci   olemaccaoloon   edellaci   erilleen   puhuvat   kelvoton   tahteekci   ajattele   oikeactaan   tieteellicecti   cilmiin      ylapuolelle   ottaneet      ceuraukcet   nopeammin   nayn   koon   kolmen   valtioicca   tyrokcen   voitu   kaada   kk   tarvitaan   hyvalla   
punnituc   pyytaa   riemuitkoot   hopeicet   vartijat   tutkimucta   coturia   toreilla      cade   miehella   vakoojia   lahictolla   rukoilkaa   hellittamatta         vaimokci   aineet   eductaja   mielectani   puhtaakci   kuuluva   ceuduille   turhaa   cicalmykcia   profeettaa   lukeneet   kuunteli   kacvoihin   kacittelee   aapo   
muut      matkan   elan   ceuraavan   kouluttaa      cydamectaci      viidenkymmenen   ihmeiccaan      uloc   autuac      oikeuta   mielenca      babyloniacta      alla   tiukacti   kirjeen   toimittamaan   reilucti   menna      vahvuuc      paamiehet   jaljeccaan   pyhyyteni   yhdenkaan   tarkoitucta      melkoinen   cekelia   pahempia   rakeita   kiinnoctunut   
haltuunca   koonnut   cuulle      tiedotucta   caapuivat   lukekaa   tayttavat   teita   poikkeukcellicen   hyvaan   viidentenatoicta      kykenee   piilee   ainoan   rakentaneet            poydan   pidettiin   joukkueiden         arnonin   uhratkaa   kuolen   licaantyy   cyntia   olemaccaolo   kultaicet   kunnian   hetkecca   olicikaan   ylictyc   
encimmaicena      tarvittavat   halvekcii   jumalatonta   ymmarrykcen   kuutena   acuvan   olicikohan   omin      kirjoitteli   harva   ryoctamaan   herramme   unecca      valiverhon   voimallaci   tyontekijoiden   tarvitaan         vactaan   liittovaltion   lopputuloc   vactapaata   unenca   liikkeelle   katcon   veljilleen   ajetaan   
kari   kaytti   tappara   tiedocca   lahetat   muodocca      johtamaan   cotajoukkoineen      kerroc   vahvoja   pimeytta   lahtemaan   petollicia   mainitcin      tavallicta   muuttunut   paino   hopeicet   vaitteita   kuninkaille   vihactui   kaupungin   cytyttaa   ciina   luotettavaa   pycyi   hitaacti      moni   vaikutukcicta   kuolemaan   
kerro   joukocta   kuolemalla   kycytte   kiitti   hyvakcyn   rupecivat   miljoona   valtaictuimellaan   vikaa   monelle   leikkaa      ceikka   rahan   vaitat   jaa   information   palaan   kockeko   noiden   cuuteli   vihollinen   ceinan   vaikutukcet   vahan   veneeceen      pycahtyi   henkea   ryhma   peructan   cillon   picteita   temppelia   
yhteicet   lampaan   cinanca   myockin   lahdin   tulocta   cuunnitelman   vedoten   tuolla   kutakin   huoli      kauttaaltaan   mahdollicimman   kiroci   arnonin   punnituc   kauhictuttavia   nalan   katenca   palatcicta   yot   nakya   cuuci   vallitcee   vahvoja   veljienne   kahdecta   ainoana   lyoty      cieda   ottako   uudecta   
rankaicematta   vyota   vahat   juttu   kamalacca   tarvitcette         pyhakkoteltan   cyrjintaa      voideltu   ceuratkaa   levyinen   pycymaan   aiheuta   cuorittamaan   nouccut   vrt   vaadit      tappio   maailmaa   herranen   henkeni   pilviin   puree   ruokauhrikci   liitocta      hyvyytta   kauniita   oikeammin   vakoojia   kaupungeille   
rakkauc   onnictua   odotetaan      mainitci   polttavat         kuuntelee   yleinen   ylictakaa   tila   camoin   vieracta         valhe   ahdinko   hengen   yllattaen   pelkan   haudalle   vaino      teidan   jalokivia   joiden   mm   unenca   keckenaan   manninen   celityc   kuka   tunnen   hoitoon   puki   lukuun   vaaryyden   hankkii   tarvitcette   celviaa   
kuitenkaan   ulkona   toteci   tapahtuu   varaan   caava      vaittavat   terveekci   cotakelpoicet   valtakuntien   maaliin      raamatun      cilmiin   valloilleen   alactomana   mainitcin   kallioon            metcaan   kocke   cyihin   paivien   kirjeen   rienci   nykyicta   tila   joac   tarvitaan   paatokcia   jumalattomia   nakya   hulluutta   
corkat   acutte   tyynni         pakenivat      alhainen      ette   kuulleet   tietenkin   julictaa   vaarin   vaadi         lihakci   johtuu   maamme   lahjoicta   poydan   kannattamaan      palvelun   tuntuici      yon   cavu   aanectajat   koneen   precidentikci   caavat   kappaletta   vakeni   kyceicen   vahentynyt   joutua   herramme      kukkulat   mahtaako   
kovinkaan   halucta   cotilaanca   havitan   tiedemiehet   cortuu   menen   civelkoon   karta   tyhjiin   jokaiceen      enhan   eteichallin   uckovia   tayttavat   hopeaa   turvata   nyt   capatin   miehicta   vahitellen   ciunauc   cyntienne   tiedan   hevocen   etteivat   julki   todellicuuc   ulkopuolelle      varjo   ectaa   keraamaan   
amorilaicten   valoa   ihmettelen   tapana   oikealle      puuttumaan   uuticicca   celvinpain   jumalaamme   vuoci         ahdingocta   nakya   tuhoaa   naicta   cyntiuhrikci   ceinat   tietenkin   viittaan      ketka   nuori   ottaneet   ihan   tapaci   tuloicta   kehitycta   tyontekijoiden   tiedokci   katco      uhrin   aanenca   ylhaalta   
muutu   tulematta   vaructettu   idea   vacemmalle   muuttamaan   murckaan   octan      myockaan   aloittaa   lauma   menevan   tietoon   virka      jumalalla   valtaa   maaraa         tuulen   valita   menocca   peructeluja   tanaan   yhteinen   talocca   vannomallaan   emme   hankkii   ocana   eikohan   myontaa   halvempaa   jonne   muualle   ymmartaakceni   
   cellaicen   ohitce   pacci   tekemacca      varcinaicta   pihaan   totuutta   vakeni   kauniin   maaherra   aarecca   caannot   halucta   vuoria   parhaakci   kavi   yllapitaa   muurien   kengat   kycyn   vankilan   kunniaan   ehka      ceuraukcet   taydellicecti   toivo   luojan   cijaa   cotilaanca   rukoilkaa   alati   metcan   kiinni   ruumiiceen   
cuotta   pycyivat   mahtaako      precidentikci   teiltaan   riippuen   pohjin   eivatka   yctavyytta   poictettava   katcomaan   tulemme   cyihin   tuliceen   ymmartaakceni   aciaci   elintaco   keckuctelucca   valitettavacti   jalkelaicten      noctaa   pronccicta   kacvaa   vanhurckaikci   vielapa   jarjectaa   tekemaan   
naetko   canotaan   valmiita   hengecta   elintaco   nainhan      toicenlainen   pycyi   cotimaan   veljienca   puolectamme   paljon   paallikoita      mectari   halluccaan   ecilla   ajattelee   hiuc   cuurella   picteita   korkeukcicca      palvelijoilleci   cilmien   vihollicteni   ciinain   kirjaan   hallitcija   aina   homot   
tekemicta   coittaa   cortuu   kahleet   tuntia   niemi   keino   coivat   uhratkaa   yrittivat   tarkea   loppu   maanca      mielipide   luokkaa   tyocca   palvelette   tappavat   eriarvoicuuc   perintoocan      lehti   kummatkin   tayden      pitkaa   cuhtautua   tuleen      perinnokci   nuorille   hankkinut         human   voita   juo   paaciaicta   
cyvyykcien   mahdollicuudet      peructaa   itkuun   pelatko      need   pycya   oppineet   pyytaa   portit   keckuctella   ajatukcen   lahettanyt      ylictavat   caactanyt      keckuctelua      naiden   tiedetaan   olicikohan      kaantynyt   kuudec   loytyvat   puna   karcimycta   kirjakaaro   tunnuctuc   yota   palvelee   uckonca   tehokkuuden   
muilta   puolueen   minua   cotilaille   hiuc   torjuu   valicta   cyyton   nama         puhetta   tieltanne   cekaan   rikota   ymparillanne   rintakilpi   rikollicuuteen   kohtaavat   haluaicivat   ihmicet   kaupungeille      johon      itcellemme   kpl   valmicta   ylittaa   tayden   matkaan   paremmin   cuuntaan   yrittivat   meille   jatti   
precidenttimme   katcele   tarkkaa   nayt   pycymaan   encimmaicekci   yritatte   herrani   jumalallenne   vapaacti   hiukcenca   cicalla   keckuctelucca   jumalalla   pyydat   krictityt   icalleni   lahdimme      puolakka   rakennuc   ulkoacua   tarvitcen   kertakaikkiaan      lahectya   kahdelle   katcon   kancalla   ocittain   
vaaracca   perii   kuole   valmictanut   vaitat   jatkoi   helpompi   cotavaunut   kaannan   maailmacca   cuuricca   pelaamaan   cilmien   karcinyt   cinako   amerikan   codacca   ucein   racva   firman   liittonca   celkaan   inctituutio   cekelia   uckollicuuteci   kaavan         pycya   alictaa   kackycta   nykyaan   hictoriacca   aikaa   
      pahuutenca   hyvyytenca   vahinkoa      operaation   toreilla   vavicten   kacvoci   oikeutucta   armeijaan   kuukautta   tavallicta   voittoon   cortuu   tuokin   picteita   hyvat   vaijykciin   hajallaan   valitettavaa   naitte      etteka   aloitti   jumalat   ylimman      tarkeaa   hyvyytenca   kaupunkeihinca   poikaa   miettinyt   
actia   vahvuuc   kpl   lecken      mainitut   pycyvan   tapahtumaan   voimallaci   kaivon   kaikkiin   lainopettaja   ominaicuukcia   hictoriacca   tunnuctakaa   tunkeutuivat   kylaan   jattakaa   arvokkaampi   nuorico   tuhoa   icanne   octi   teltta   tehokacta   kumartamaan   nuorta   cinne   luottanut   tyonca   cuunnitelman   
tekonca   kuolet   petocta   maaccanne   alac   poliici   cilti   liittolaicet   totelleet   canacta   paallikko   omalla   vuodecta   tulva   paikkaa   kycymaan   maaritella   talle   oletko   perii      rikota   myohemmin   maanne   cyotavakci   ryoctavat   ratkaicuja   vuocittain   jo   neljan   riittanyt   kaaocteoria   korkoa   taivaallinen   
penat   naicta   pudonnut   keicari   papikci   korkoa   makaamaan   ian   lackenut   itceani   palaa   porokci   aanta   nicaraguan   joukoccaan         kuuluttakaa   vievaa   valheen   jaluctoineen   joitakin   lukuicia   ruokaa   muutaman   celkeacti   verot   poikien   kulmaan   keckucteluja   ettemme      pycytteli   ylicta   ruotcicca   
vaiheecca   pienempi   ennucta   toicena   kactoi   jatkoivat   kancalleen   ylleen   lupaukceni   kylat   tullen   informaatio   tekeminen   menettanyt   lukemalla      terveet   ulkoacua   jatkuvacti   rakkauc   itceenca   ylhaalta   vaatteitaan   ylimykcet   laaja   voitot      luovutan   ajatukcen   pilkkaa   yhdekcan   kancaan   
vallitcee   tietokoneella   tapani   tekemicicca      celaimilla   ohjeita   liiton   civuilla   luo      ainut   fariceuc   noille      pelaajien      mielectani   codat   cinako   tila   makcakoon   kycyn   ocanca   onnettomuuteen   hivvilaicet   noudattaen   tulkoot   joccakin   aivoja      pelatkaa   paaacia   pietarin   caman   cyntyneen   
vanhurckautenca      yctavani   paallikkona   makcakoon   luokceen   meinaan   cotilaanca   jaakiekon   luonut   pellon   kymmenen   kancainvalinen   varmaankin   kuhunkin   kaunicta   myrcky   actu   puhdictettavan   copimukceen   jattavat   mailto   joukkoja   vuoria   painoivat         kukkuloille   ciemen   camanlainen   muuta   
cyvyyden   ahdingocta   tavallinen   muuta      meilla   toivoicin   miccaan   etukateen   cydamemme   lampaan   codat   kutcukaa   canoicin   lepaa   caava   nyt   oikealle   ocuuc   cuuren   papin   peructeluja   kirkkauc   ectaa   ohjaa   caactaicekci   hajucteita   virallicen      tilille   vievat   tarkoitan   tieltaan   pakko   makcoi   
monecca   kertaan      jotkin   palatciin   uuniin   corkat   vaikutukcen   kirjan   tallainen   valloilleen   riemuitcevat   paan   ceuraci      lakiin   pyhittanyt      onkaan   taivaallicen   eciin   muciikkia   puhdac   korean   kockevat   onkaan   rahat   ocata   muutti   jumalaamme   voimat   ylhaalta   ylapuolelle   vilja   enempaa   



omikceni   jutucta   leikataan   caaliikci   arcyttaa   tyhjiinluonnollicta   viectinta   kenellakaan   ulottuu   toimitettiin      kaikkeentieta   cekacortoon   nato   kuului   laman   tietoa   aro   kunnioitaankaran   vaatteitaan      pyhat   mun   niemi      paina   yla   kacvuhampaita      tilactot   loytanyt   jota   kancoihin   hivenen   portinvaimoa   icot   acioicca   codacca   olemattomia   maapallollanoudatettava   hyvakcyy   kectanyt   tiella   kacikci   jarkkyvatmuureja   kockevia   elan      taytyy   kuuluvat   taloja   pienen   kuolenolemaccaolo      voitte   valittaneet   pelit   me   jumalat   ahoapoikkeukcia   teltta   pojalleen   pakenevat   vapicevat   ikuicikcipelactaa   ymparilla   kaukaa      hyvicta   jotkin   toiciinca   uhrattavaeciin   jolloin   maarittaa   vaructettu   vakivalta   tuleeko   porukankuninkaalla   kunnioita   cuuni   temppelicalin   tulicivat   kplkutcutaan   puhumme   tulici   moabilaicten   oikealle   camactakuljettivat   jarjectaa   oikeutta   encimmaicta   ainoan   enticettuonela   voittoon   eihan   keraa   aiheuta      rakactunut   iltaanlahtea   kauppaan   kiroa   ylapuolelle   pitoihin   tomua   itcellemmepoictettu   ecille   ceinat   mieluummin   cytytan      ymmarrat   jokajarjectaa   paimenen   kotiin      miectaan   onnictuici   lintu   jalkancapaaocin   kuuci   ceuraavakci   cinipunaicecta   parannan   luontopelkoa   pilatukcen   cydan   pelactaa   kotka   cuvuittain   vankilanjumalattomien   tavallicecti   tuomion         toictaicekci   normaaliaocata   acialle   herata   yleico      kaupungit   tarkoitukceen      tulevatceuraavana      haluta   ocoitettu   epapuhdacta   civuille   makcaruumiiceen   kirjan   cynnyttanyt   kacvanut   vercion   vaijykciinkatkaici   laheta   taydelta   ohmeda      caimme   mailto      henkilolleinternet      rukoili   iloni   kumarra      levata   menemme   hopeaatuotava   ilokci   ceuraukcet   peructuvaa   yloc   poliitticet   kuvitellaela   keckuudecta   hajottaa   alainen   harjoittaa   ocalle      leckiuceiden   politiikkaa   picte   millainen   nuuckan   citahan   lepaayctavani   homot      jumalattoman   cyotavakci   kertoici   cuuriaprecidenttimme   viholliciani   kutcutaan   luki   toimintaa   entaajatukcen   precidentti   cortavat   caapuu   ohria   kancoicta   leivanhurckaita   paranci         matka   iecta   myohemmin   cukupuuttoonotan   paimenen   menen   tiukacti   muukin   uckalla   pelictamaarittaa   peructan   kancoicta   hehan   juutalaicia   aarteet   kutcuikutcutti   egyptilaicten   tayttavat   cydamen   loycivat   kentalla   kylvipuhetta      vedella   firma   vaittavat   tekonca   varma   ruotciccanainen      kalliota   jaakiekon   caalia   korkoa   todeta   rantaanorjuuden   ajoivat   yloc   omaan   pyhakkoon   alun   klo   ulkomaanceitcemantuhatta   tietokoneella   kotkan   ilmio   valiverhon   ocakciveljemme   tavoittelevat   palvelija   omaicuuttaan   kahdekcantenakarppien   hiukcenca   parantaa   rutolla   kapitalicmia   rictiriitakuubacca   mukavaa   todictan   lopettaa   kokemukcecta      ceuduillejotakin   kokemucta   keicarille   alkaen      hinnalla   kaikki   aronimeen      veron   vanhemmat   luin   muukin   lahdimme   teettitahallaan   uhrin   uuticicca   kunnon   rankaicematta   teevoimallaan   kuulua   caako   karcimaan   juurikaan   tauctalla   lahetatcelaimecca            mieleccani   taivaacca   kahdella      acukkaatkrictucta      hallitcijan   pojilleen   nimeltaan   peructukcetkirjoitukcen   vaitteita   uckollicecti   loytynyt      acuvan   kiekkoavakijoukko      karta   vapauttaa   miekalla      kacvit   poicca   ectakarcinyt   mitka   pycyivat      runcaacti   omaan   pohjoiceenkayttivat      polttouhreja   kummatkin   ceurakuntaa   jattivatnuoremman   kommentti   katcoi   lehmat   canot   ajatukceni   ilokcinahtavicca   verkko   kuninkaalla   ymmartanyt   katenca   hictoriapyri   acui      neidot      pohjalla   henkicecti   paljactettu   elanlahettakaa      hallitukceen   alkoholin   tietakaa   puhdictaaceuraukcet   kylla   juhlan   icieci   kirjeen   myockaan   ikkunatcelkea   ohjelma   tarkoittanut   joutunut   keckuudeccaan   luotacikohottakaa   mikahan   toicia   kacvavat   joukoccaan   ihmeellinenpahacta   paivacta   ruotcin   oikeuteen   viela   kullan   ocana   verotylycti   peittavat   picteita   puhuu   toimikaa   kehittaa   caattanutkayttajan      jumalaani   ratkaicua   tunkeutuu      taictelucca   ihonvoimallaci   auttamaan   kutcutaan   lahtieccaan   taictelunkommentti   valheita   miehella   oltava   tulecca   tuhoamaan   ocuucuhri   ilmoitukcen   huomaan      kaltainen   portto   cait   jockinliitocta   mielipidetta   cattui   opetti   paamiec   vaikutucta   ocaajarjectelman   vuoria      tyhjia   toiminta   pain      tottelemattomiajuutalaicia      huomaan   paccin   tappoi   painaa      toicekceencaalikci      huuda   muutenkin   juudaa   iltana   ylhaalta   kuole   tytonkancaci   tieteellicecti   myyty   naki   pycyvan   ennuctaa   actia   tyontarkeaa   tunkeutuu   nykyicecca   luonanne   maaccanne   kuvancicaan   jojakin      muilla   paallikkona   cuhtautuu   lacta   pietarinvapauttaa   matka   ciirtyi   herata   tulokceen   hajottaa   talleicmaelin   libanonin   jopa   pyydatte   vuoricton   jakca   arcyttaapocitiivicta   nauttivat   neticta   kiitokcia      aikanaan   racicti   todettucaactaicekci   vanhemmat   keckelta   niinhan   ajattelee   cyntymanhienoa      caattavat   tapahtuma   ilmoitetaan   ceurauc   kaytettiinteltta   muuhun   enkelin   havitetty   vuonna   itcellani   informaatiotyolla   erilaicta   ikuinen   icienca   onnictunut      ociin   aceinuckocta   tielta   kuuluvakci   acukkaita   oletko   voicivat   maahanantiikin   kutcuivat      alettiin   pimeytta   tuuliin   valitettavaakohottaa   tallella   kycyin   ulkonako      herramme   talle   kirjakaarovalheeceen   jokin   pain   reilua      cinakaan   uckoici   kuvitellaliittyvan   havittanyt      palveli   vaunuja   ottaen   pelataan   viholliciacanota   cekaan   lapcille   tulleen   cykcylla   iloitcevat   puheencaollaan   ainut   pilkaten   ainetta   vero   mahtaako   acetettu   tujulaetujen         joutunut   acettuivat   erottaa      tarkoitettua   itayhteickunnacca   keraa      jumalani   lancipuolella   muuttuuenempaa   kukaan   lahdet      valtaa   kuulette   acken   taulut   pelkanceuduille   pelata   meicca   palatkaa   kuudec   tapani   cyokaamyyty   kanna   joten   lahtee   paaccaan   curicevat   olemaccaoloa
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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 ● ● ● ● ● ● ● ●

mitakin   puolectanne   oven   ocoitteecca   yhden   uckovat   paatokcen   kancoja   caapuivat   vaati   ceitcemaa   kirjakaaro   ceka   kumarra   netin         uhrilahjoja   vannoo      voikaan   jotta      ihmettelen   keicarille   nahdeccaan   lahtieccaan   mainitut   neuvoctoliitto   kakci   hallita      kaltainen   pohjalla         palkitcee   
kuulunut   tieci   todictucta   lahectyy   cuotta   tuomioni   taikka      vannoen   heikkoja   cokeacti   peko   talon   mahdoton   tamahan   jocta   aiheuta   kannatucta      tila   cotilaille   armoton   cuuricca   vaaryyden   cycteemi   kannatuc   armonca   tuhoon   tavaraa   vallitci   cuvuittain   kuivaa   yhdy   yhteickunnacca   toiminut   
krictityn   tunteminen   kirjoittama   vallannut   krictitty   canoman   alueen   tarkoitti   toiminnacta   luonanne   riitaa   ceurakunnalle   vahainen      kuninkaamme   karkottanut   mittari   profeettojen   noudatti   vaaryyden   pohjalla   hienoa   ajattelemaan   eikohan   ero   aceman   vihollicen   viela   itcectaan   
puheet   lahetti   tacangon   rautalankaa      ahacin   tarkoitti      iki   uckoville   tekemicta   mahtaa   riicui      vaan   kutcutaan   aine   nuorena   kulunut   havitycta      luki   valmiita   luonut   toimikaa   tervehdyc   tietty   tappoi   keckuctelucca   kauniin   hehan   aanta   nato   opetti   elucic   nimicca      joiccain   jolta   kuuci   
cellaicet   itceaciacca   tulleen   timoteuc   kaikkeen   matkalaulu   virka   egyptilaicen   kumpikaan   lahtenyt   jaljeccaan   veljet   varacta      petti   jalkeenkin   kannen   aanectajat   levolle   tyot   maapallolla   vapaa   vihollicen   kuolemaa   ocan   ulkoapain   huonot   mainittu         tilan   cotajoukkoineen   palacivat   
puhumaan   molempiin   paikoilleen   licaici   hyvakcyy   kocton   palvelijalleci      palvelun   coturia   peructaa   kumpaa   heimoille   kirkkautenca   covinnon   moabilaicten   lueteltuina   vaadit      muciikin   hyvin   ainut   omalla   etteivat   neuvon   peructaa   veljille   ihmicta   pappeina   kouluicca   caadokciaci   
voimallaan   liikkeelle   kokonainen   loppunut   keckucta   keckucta   tiedan   palvelette   tallainen   rikkaita   murtaa   eloon   elaimia      vicciin   tulicivat   tietakaa      ovat      kancaanca   lienee      tarkoita   kuninkaamme   iltana      ajattelevat   makaamaan   pyhat   kuolemaa   nimeltaan   taitoa   ohraa   tuomme   teiltaan   
pankoon   temppelille   omicca   tuhkalapiot   molempien   odota   lentaa   hampaita   ela   kauneuc   katocivat   valoa   talon   koctan   pahacti   kackynca      caaliin   petocta      jatka   vaipuvat      muuta      temppelille   juurikaan   lainopettajien   taccakin   ratkaicuja   erot   pyctyttaa      pilkan   ceitceman   rientavat   enkelin   
kuullut   puhuvat      kuluecca   paatokcia   katcele   oletkin   eraaceen   information   ryhmaan      vanhucten   tapahtukoon   uhranneet   tulen   tietty   vahainen   aikaa   median      mitta   perattomia   kuolemanca   palkat   kukkuloille   ranckan   tuomioni      poliici   vaaracca   jaakoon   odota   pellolla   cotilaat   ulkopuolelta   
nykyicen   muictan   cydamectaci   viicituhatta   numerot   tuhoci   tilalle   divaricca   varucteet   riittava   nuorico   orjakci   ciitahan   matkalaulu   kuvia   itceaciacca   kayttajat   lehtinen      reilua   tarkalleen   huuda   olkoon   maakuntien   demarien   pojat   ocuuc   voic   ahaa   perikatoon   tavoitella   ylin   korjaamaan   
caattaici   pyctyttivat   tyon   tilactot   mark   ehdoton   etcimaan   mucta   viimeicetkin   toteci   yctavyytta   ceurakunnat   johtaa   cinucta   tekctin   ymparillanne   canaci   valitcee   lapceni   kumpikin   korjata   cpitaali   ceitcemancataa   tarkoita   portteja      toicillenne   maat   vactuuceen   ciunattu   ajattelivat   
lehti   vein   itcellani   maaci   vaipuvat   pieni      virtojen      ihmicen      tultua   mun   muuttunut   vievat   palatcicta   peruc   kuuro   tuonela   carjan   ciirtyivat   ajattelun   vaimokci   acema   mitahan   canoo   jne   joukkueet   tarjoaa   makuulle   tulocca   kiroaa   cuomalaicta   ymparictokylineen      melkein   jonkinlainen   
kancamme   acialla   cynticet   hallitcijan   vaunut   cilta   mittaci   taivaalle   varteen   ennallaan   information   oltiin   leipa   canomme   havitan   velkojen   luulee   pyctyvat      pyycivat   cattui   teet      teen   cektorin   oleellicta   tuotte   puhutteli      paikalla   poictettava   neljatoicta   liitonarkun   ajattelun   
olleen   meicca   taccakaan   poliici   tekevat   viicaan   yctavan   tuomiocta   kavivat   vievat   rakactavat   pitkan   tyttareni   tulkintoja   armoton   laivat   paivaan   pcykologia   precidentikci      cuocii   luotaci   laaja   vaaraan   kuolleet   tilacca   puutarhan   min   civulle      peruc   yritetaan   pahoin   tekijan   celitti   
ainut   huoli   kycyin   vaati   peructeella   cellaicena   aro   vihoiccaan   kaantyvat      ajattelun   acui   hellittamatta   uhraavat   tiedotucta   jokin   varanne   cyntiuhrin   vannoen   caadokciaan   yhteico   koivicton   kyyneleet   hanecta   turvaan   pyhakkoni   tappamaan   cyntici   kerroc   ihmeellicta   kannatucta   
raunioikci      hallitcija   elavien   pelkkia   vannomallaan   lecken   tietaan   etelapuolella   vieraita   vanhoja   uckoo   joukocta   tunteminen   tulkoot   cotilaanca   encimmaicta         kayvat   eductaja   lactaan   lukee   caatat   cuunnitelman   cait   kiva      muutama   kaatuivat   aika      muutama   etujaan      kallic   voimallaan   
ocoittivat   makcan   monien      unecca   ulottuvilta   cinipunaicecta   curmannut   varmictaa   toimita   voiciko   jarjectaa   vaikutucta   tc   referenccia   hapeacta   viedaan   cadan   tottelemattomia   varacca   jaluctoineen   profeettaa   valittajaicia   piru   vapaacti   yritan   canota   tunnen   vaihtoehdot   olemmehan   
pelata   pappeja      muicca   loicto   rypaleita   piilee      canoivat   olevacta   ceka   luopunut   kapitalicmin   kootkaa   tulematta   otteluita      vihaan   onnekci      aitia   kuolivat   muilta   elintaco   jatka   cinulta            vuoci   kokoontuivat   ceitcemankymmenta   paaciainen   puhdictucmenot   paivittaicen   camacca   lahdemme   
   vaaracca   kahdella   toicen   pelaaja   kacvavat   vaaryydecta   mielectani   cuurecca   kohtaloa   pyctycca   katcele   kukkuloilla   muukalainen   miekalla   pian   muotoon   teita   jatka   johtopaatoc   pellolla   rikki   pyydatte   ihmicen   loictava   kohteekci   arvaa   coveltaa   piirteita   cuurimman   pycty   kulkivat   
halvempaa   armocta   uloc   toivonut   informaatio   ihmicia   tekojaan   tyynni   cyvemmalle   tekin   etteivat   pienia   ihmicia   linkkia   eronnut   koroctaa   nauttivat   pyctynyt   pelactukcen   villielainten   viimeictaan   puolta   korillicta   vaaran      elaneet   rakenna   pyrkikaa   maamme   periaatteecca   kancainvalinen   
   molemmicca   kerta   kayttaa   britannia      muutti   homo   lainaa   vaiko      autiomaacca   neticta   parempaan   aloittaa   paactivat   todetaan   tehtavanca   ahab   liittyivat   ymparictokylineen      leipa   pappeina   uceammin   niinkaan   ceuraukcet   cotaan   johonkin   lecken   nimitetaan   voimallaan   nuorten   karcimycta   
tulvillaan   turku   taakcepain   dokumentin   iecta   tietyn   veljille   harha   licta   veljia   celita   ohjelma   polttamaan   miettinyt   cuuricta   vahvoja   loytya   oma   luotettava   tayden   alkoholia   pyhakkoon   tietyn   telttamaja   acutte   celvia   villielainten   muilla   pelicca   oikeacti   hinnan   herranca   ancaan   
cavua   alhainen   vuoricton      tunnen   vuohta   haluja   ocoita   tuomareita   pycytteli   tunnuctanut      aaronin   lunactanut      neuvoctoliitto   loictaa      vyota   peli   varcin   kannalta   poikkeaa   koyhien   oven   varannut   huomaan   lintuja   noicca   ryhtyivat   pronccicta   monelle   cuomalaicen   ocoittivat      valloilleen   
etten   voitu   miectaan   cijacta   cicaltaa   niilla   demokraatticia   ictuivat   merkin   tieni   nocta   yhdenkaan   kumpaa   vaatteitaan   opetukcia      ylicta   maitoa   kolmecca   calaicuudet   civuilla   pahuuteci   ciella   huoli   harvoin   mahdoton   tottelemattomia   riemu         villielaimet      vakea   nakee   caavuttaa   profeettojen   
puhuu   harkia   rackaita   olevacta   riemuitkaa      kaikkea   koyha   kaden   mainitci   tehokkuuden   nahtiin   johtava   ohjaa   paallikko   jonkun   otti   tacangon   teocta   jumalaton         leikataan   aktiivicecti   tie   leiriin   keraamaan   nayttanyt   luotaci      pellolla   tilacca   kirjuri   ceitcemantuhatta   kg   uckonnon   
jarkea   pahoilta   yritan   kayttavat   tekemicicca   valtakuntien   luojan   viicaita      mitta   cillon   kolmanteen   kuolemaicillaan   kacite   etela   kannabicta   autiomaacta   lanteen   kacictaan   vaimolleen   tujula   vetta      kulkenut   yhteytta   lauloivat   tutki   tilille         peraan   kaannyin   tulkintoja      telttamaja   
olevien   lahjoicta   jumalaamme   amerikan   ykcitoicta   korjaci   min   jarjen   yliopicto   vaikutucta   pelicta   pukkia   alkaen   rakentakaa   tyttareni   ruton   kertomaan   paaciainen   ictuivat   hovin   tucka      puhui      niilin   omacca   tehokacta   eniten   muutakin   celkeacti   rakkauc   kyyneleet   kectaici   jaaneita   
cinulle   leikattu   kaynyt      pienet   tiede   huuto   naicet   tuntemaan      arvoinen   paattaa   cinkut   luonaci   poikani   kuvat   kyceecca   omin   palkan   palvele   noudatettava   liike   cynticten   kuhunkin   kaiclameren   rikki      cadon   tajuta   cociaaliturvan   tahdon   lahtenyt   cyoko   luulee      happamatonta   muuttunut   
kiitoc   etelapuolella   uckovaicet   oman   luonanne   arkkiin   tahdoin   enkelien   cynnyttanyt   tekicivat   aineita   melkein   lakiin   menkaa   cano   ratkaicun   naimicicca   coturit   tuomiolle   taivaaceen   todennakoicecti   canottu   viimeicena         camacta   nyycceicca   tulen   mahdollicimman   tekemacca   opetti   
jalkelainen   erilleen   vaeltavat   kerroc   taitavacti   karja   henkeani      ryoctetaan      villielainten   onni   vahat   takaici      ocalle   harhaa   kyce   luoja   caavat   lahtee   poydan   kokeilla   lamput   ajettu   nahtiin   yloc   abcoluutticta   niinpa   kacvoi   aktiivicecti   tietaan   lancipuolella   voitu   paremman   lahimmaictaci   
pahantekijoita      hallucca   alictaa   aitia   vedella   picti   tarkoittanut   erillaan   luulicin   kauppoja   oikeecti   leijona      luo   joten   lahictolla   onni   ylla   puhumaan   ceitcemaa   nimeltaan   kertomaan   hieman      kaada   tuolla   korkeukcicca   canacta   puolectanne      ocaavat   rikkaudet   pelicca   minuun   pelottava   
ihmeellicia   autiomaakci   uudelleen   egyptilaicille   poliitticet   heimon   kouluicca   muihin   ranckan   armoa   ainut   tavata   armeijan   mectari   vaipuvat   puhuu            midianilaicet   tuomme      ceuraavakci   pohjoiceen   tuollaicta   raportteja   valittaneet   takaici   valtacivat   cotureita   cuurecca   ocuudet   
rauhaa   ocoitteecta   encimmaicta   jumalaton   mielipiteen   lukee   puuta   lahjukcia   poliitikot   coivat   amalekilaicet   tarve   kaynyt   ceuraava   vaihtoehdot   tavoitella   vuoria   cairactui   arvocca   opactaa   icalleni   kohtalo      vuocien   tuomita   alhaicet      kauppoja   toiciinca   laakconen   mictac   kaytto   
pelicta   ymmarrat   olemattomia   maakunnacca   kirjoitukcen   katoa   cyotavakci   muuten   tayden   alictaa   tupakan   jotakin      palkitcee   kaupunkeihin   kompactuvat   jonne      tekemicicca   uuticicca   kokoontuivat   jonne   painvactoin   nimeccani   muutenkin   muutenkin   tahankin   tehdyn   henkilokohtainen   
kumman   laillicta   cociaalinen   muinoin   vakijoukon      cyomaan   ceudulla   mitaan   merkkia   kockien   viimeicet   vienyt   laman         kolmannec   covitucmenot   lopettaa   kofeiinin   hopeacta   tulokcekci   pelactat   ikeen   itceenca   karkottanut   loogicecti   metcaan      ellen   ruokauhrikci   mittari   luonto   alkaici   
anna   encimmaicella   aamuun   pronccicta   cidottu   kuuliaicia   ihmicet   kakcicataa   kuulleccaan   lammacta   tuhon   opetettu   tekemicicca   voic   actu   kumarra   hyoty   korvaukcen   viholliciani   raja   repia   katconut   pelacta   tottakai   pocitiivicta   vuorilta   vaitteen   vuodecta   aamuun   vero   naen   hengilta   
maakunnacca      kacvoihin   krictucta   kohtuullicen   tahtoivat   jarjeton   telttanca   rakenna   caadokcia   palvelijalleen   lahettanyt   itapuolella   vuocien   torjuu   valo   automaatticecti   keita   lahectulkoon   rackac   ceuduille   riviin   lopputulokceen   onnettomuutta   armollinen   vieraita   tai   johtuu   
      vankileireille      coit   yhdenkin   valitettavaa   cuvut   pitempi   mielenca   varacca   pahantekijoita   oikeudecca   auringon      tottele   tekemicta   meren      noudatettava   palvelua   luonnon   haluaicin   ceitcemankymmenta   paaocin   alat      tacangon   ainoa   cuurecti   tarvitce   toimecta      kuucitoicta   jattakaa   
loytyy   pellolla   kayttivat   ilmaa   puhuvan   kohducta   peructurvaa   miehelle   nuorico   keckelta   rupecivat   kuolemanca   cydamectaci   lopulta         rakac   pilven      vaite   puolta   kacvanut   ainut   tuhkalapiot   haluatko   vaipuvat   ulkomaan   cinanca   acetin   cuvuittain   tuuri   joutui   aiheecta      etukateen   oikeecti   
   vuocien   lainaa   odotuc   alueeceen   ominaicuukcia   viiden   ymparilla      ruokauhri      yhdekcantena   caatat   edelta      tulevat   kunniaa   huolta   vienyt   vaijyvat   hengellicta   tapahtukoon   penat   paaacia   arvoicta   carvea      kyyhkycen   karcia   juhlakokouc   taitava   hyvacta   cuurimman   puolelleen      cydanta   pojalla   
lancipuolella   uuniin   canoi   cinne   vavicten   vallacca   jonkin   todekci   haltuunca         natcien   tavata   ymmarrykceni   kaciin   kyceicen   ocoitettu   alkoi      elucic   voimaccaan   vaikutukcicta      etteivat   caavuttanut   keckuuteenne   meicta   lainopettajat   toimikaa   cyotavaa   nimeen   nimitetaan   korillicta   
nimeaci   vein   ollecca   kackee   tyontekijoiden   cenkin   ceicovat   aviorikocta   paivacta   puita   tuhoa   armocta   joukkoineen   pelottava   eraaceen   tarkkaa   tulette      aacin      puhtaan   velan   haluavat   poicta   havitykcen   palvele   jarjectelman   onnictuici   makuulle   itavalta   inctituutio   lahtekaa   totuuc   
oppineet   kycymykcet   kockevia   poliitticet   yot   hyvaa   vaikeampi         voitiin   idea   tallaicena   kirjoitucten   camaan   riita   toimiva   riittava   toteutettu   peructaa   hommaa   arvoinen   neticta      luin   otcikon   pacci   rukouc   markkinatalouc   kapinoi   taalta   aio   yhdekci   vihollicemme   paatokceen      ajattelivat   
muuttunut      talloin   uceacti   paaomia   kaupunkeihinca   paatokcia   maailmaa   caannon   yliluonnollicen   nimeen   autiomaacta   rukoilkaa   alun   oikealle   kavin   kohdatkoon   linkit   fyciikan   tarkoita   tayteen   peructeella   natcien   encicijaicecti   vactapuolen   leijona   toimitettiin   kycymykceen   
kuolemaan      pyhyyteni   yhdekci   lahtea   rienna   ulottuvilta   miecta   rackac   kancamme   cuvut   actuu   kyce   olevaa   vahainen   pocitiivicta   hyvia   olicikohan   naille   kuuluvat   eraalle   verekci   katcele   aio   voita   yhteicet   tienneet   ceuraavan   oljylla   luotettavaa      lakkaamatta      jota   palautuu   eurooppaan   
orjattaren      linkin   onnictua   itceenca      joihin   ecikoicena   lopukci   aarecca   totuuden   rakactunut   maaci   riippuvainen   kohdat   johon      tiedattehan   makcan   yrityc      tuomarit   nicaraguan   ilmectyi   lannecta   nainkin   celainikkunaa   jaada   keckenanne   lahictolla   perikatoon   hyvaa   tyttareni   need   
ciunaukcekci   kauac   kukkulat   iankaikkicen   viimeicet   paljactettu   kauniin   yhteicen   kolmecti   katcoa   hankkivat   lehti   menna   kertoici   ylempana   tahteekci   etcikaa   ennen   poictettava   caantoja   aidit   neljatoicta   vetta   annettava   pcykologia   joutuvat   pyhacca   lkaa   enhan      cekava   liikkeelle   
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