
14 წლიანი წარმატებული საქმიანობა ბაზარზე



ალიანს ჯგუფი კაპიტალი – ქართული საინვესტიციო კომპანია გლობალური ხედვით

14 წლიანი წარმატება საქართველოს
ბაზარზე

“ალიანს ჯგუფი კაპიტალი” 
წარმოადგენს “ალიანს ჯგუფი 

ჰოლდინგის” შვილობილ კომპანიას, 
რომელიც დაარსდდა 2005 წელს 

ქართველი, ამერიკელი და ევროპელი 
აქციონერების მიერ.

გლობალსკოპის წევრი – წამყვანი
საერთასორისო M&A ქსელი

2014 წლიდან “ალიანს ჯგუფი 
კაპიტალი” გახდა პირველი 

საინვესტიციო და საკონსულტაციო 
კომპანია კავკასიაში, რომელიც 

შეუერთდა  GLOBALSCOPE Partners-ს -
წამყვანი საერთაშორისო M&A ქსელი, 

რომლის მთავარი მიზანია 39 
ქვეყანაში, ყველა კონტინენტზე 

აკავშირებს ყველა საინვესტიციო ბანკი 
და ფინანსური ინსტიტუტები 

ადგილობრივ ბიზნესთან

ძლიერი საერთაშორისო
პარტნიორობა

“ალიანს ჯგგუფი კაპიტალმა” 
ჩამოაყალიბა წარმატებული 
პარტნიორობა ქართულ და 
საერთაშორისო ფინანსურ 

ინსტიტუტებთან და შეუძლია 
დააკავშიროს ქართულო 

კომპანიები ინვესტორებთან, 
მსოფლიოს გარშემო.

სტანდარტის შექმნა M&A

სფეროში,სტრატეგიულ
კონსულტაციაში და ფონდების

მოძიებაში
“ალიანს ჯგუფი კაპიტალი” 

უზრუნველყობს სტრატეგიულ 
კონსულტაციას და ფონდების 

მოძიებას , ფირმებისთვის 
რომლებიც დაინტერესებულები 

არიან  ფიზნესის ეფექტურ 
მართვაში და საინვესტიციო 

შესაძლებლობებში.

ადგილობრივი ბიზნეს გარემოს
სირრმისეული ცოდნა

ბაზარზე 14 წლიანი მოღვაწეობის 
შედეგად, “ალიანს ჯგუფი 

კაპიტალი” არის ადგილობრივი 
ბიზნეს გარემოს ექსსპერტი.

პროფესიონალიზმი და გამოცდილება
ჩვენი მისიაა დავეხმაროთ კომპანიებს 

, რომლებსაც აქვთ პოტენციალი 
გახდნენ ლიდერები არსებულ 

ბაზარზე  ეფექტურობის და 
მომგებიანობის კუთხით.

წარმატებული საინვესტიციო
პროექტები

150 მილიონზე მეტი 
ღირებულების ინვესტიცია. 220-
ზე მეტი პროექტი. 50 მილიონზე 

მეტი ღირებულების ბიუჯეტი 
პროექტის განვითარებაზე.

პროდუქტები და სერვისები, 

რომლებიც ერგება კლიენტების
ინდივიდუალურ საჭიროებებს

ჩვენ ფოკუსირებულია დაეხმაროს 
კომპანიებს განავითარონ 

თავიანთი პოტენციალი და 
გაზარდონ სააქციო ღირებულება. 



MISSION & GOAL

მისია

ჩვენ ვეხმარებით კომპანიებს სწრაფად ზრდაში

მიზანი
➢ ვეხმარებით და ვახორციელებთ ინვესტირებას კომპანიებში და პროექტებში , რომლებსაც 

აქვთ  არსებითი პოტენციალი გახდნენ ლიდერები ბაზარზე. 

➢ ვიყენებთ ჩვენს უნიკალურ გლობალურ საინვესტიციო პლატფორმას და ვაძლევთ  ბიზნესს 
კაპიტალის ბაზარზე წვდომის, ზრდის გარანტიას.

➢ ვანვითარებთ საინვესტიციო საბანკო სექტორს საქართველოში, მაღალი სტანდარტების 
შექმნით M&A სფეროში, კლიენტებისთვის ბიზნეს კონსალტინგითა და და ფონდების 
მოძიებით.



M&A, ფონდების მოძიება 
და საინვესტიციო 

მომსახურება

სერვისები და “ალიანს ჯგუფი კაპიტალი” ციფრებში

➢ განახლებადი ენერგიის 

წყაროებში

➢ რეგიონალური და 

ინფრასტრუქტურული

➢ სასტუმრო სექტორში

➢ IT მომსახურება და ანგარიშგებები

➢ სტრატეგიის შემუშავება

➢ პროცესების და ოპერაციების 

გაუმჯობესება

➢ მარკეტინგული სტრატეგია

➢ ფინანსური ანალიზი

➢ ბაზრის ანალიზი

➢ კონკურენტული ანალიზი

➢ პროდუქტების და სერვისების 

ანალიზი

➢ მარკეტინგული და სოციალური 

კვლევები

➢ ბიზნეს მოდელირება და დაგეგმვა

➢ ბიზნესის შეფასება

➢ ბუღალტრული აღრიცხვა

➢ საგადასახადო ანგარიშგება

➢ იურიდიული მომსახურება

➢ შერწყმა და შესყიდვები

➢ წილის შესყოდვები (MBO, 

LBO) 

➢ ფასიანი ქაღალდების 

გამოშვება  (IPO, Bonds) 

➢ ფონდების მოძიება

➢ შუალედური სესხები

➢ სტარტაპების დაფინანსება

საკონსულტაციო 
მომსახურება

პროექტის განვითარება

M & A, ფონდების მოძიება და  კონსულტაცია

➢ სოფლის მეურნეობა– 45 პროექტი
➢ ვაჭრობა – 37 პროექტი
➢ განათლება – 6 პროექტი
➢ ტრანსპორტი – 30 პროექტი 
➢ დაზღვევა – 6 პროექტი
➢ მშენებლობა – 25 პროექტი
➢ ფინანსური სერვისები – 67 

პროექტი
➢ ჯანდაცვა – 13 პროექტი
➢ ენერგეტიკა – 18 პროექტი
➢ მეტალურგია – 2 პროექტი
➢ კომუნიკაციები – 5 პროექტი
➢ სასტუმრო სფერო – 23 პროექტი

100-ზე მეტი 
წარმატებული 
ტრანზაქცია!

270 
პროექტზე 

მეტი!

300 მილიონზე 
მეტი 

მოძიებული 
ფონდი



წლების განმავლობაში დამყარებული კავშირები



აიეტი კუკავა
დამფუძნებელი
M&A და კონსალტინგი
akukava@agh.ge
ტელ: +995 322 424 181
მობ: +995 577 407 111

mailto:akukava@agh.ge

